
การประชุม VDO CONFERENCE
เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2562

คณะอนุกรรมการยทุธศาสตร์และสารสนเทศ

2 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ส านกังานเขตสุขภาพท่ี 12



ความกา้วหนา้แผนยทุธศาสตร์
และแผนปฏิบติัการ เขตสุขภาพท่ี 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



Time Line กระบวนการจัดท าแผน ปี 2562

ประชุมจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฯ ครั้งที่ 1 
ณ รร.หำดแก้ว          
รีสอร์ท

ประชุมจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฯ คร้ังที่ 2 ณ 
โรงพยำบำลหำดใหญ่

ประชุมจัดท ำแผน
ยุทธ์ฯ ครั้งที่ 3
ณ โรงแรม                  
ขนอมซันไรส์ 

แผนพัฒนำเขต
สุขภำพที่ 12 ฉบับ
สมบูรณ์

4-5 กันยำยน 
2561

17 กันยำยน 
2561

18-20 กันยำยน 
2561

ตุลำคม



(ร่าง) ปฏิทินการจัดท าแผน ปี 2562
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

16 ส.ค. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือรำชกำรแจ้งผู้รับผิดชอบโครงกำร จัดส่งสรุปผลกำรด ำเนินงำน สนง. เขต 12
27 ส.ค. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมเพื่อหำรือทิศทำงกำรด ำเนินกำรงำนฯ สนง. เขต 12
4 – 5 ก.ย. 61 โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตรร์ะดับเขต ปีงบประมำณ 2562 เขตสุขภำพที่ 12 ณ โรงแรมหำดแกว้รีสอรท์ จังหวัดสงขลำ ศบ.สต.+สนง. เขต 12
11 ก.ย. 61 ก ำหนดจัดส่งแบบเสนอโครงกำร เพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ คณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ
11 – 12 ก.ย. 61 หัวหน้ำกลุ่มงำน ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 ตรวจสอบ/กลั่นกรอง แบบเสนอโครงกำรฯ ในเบื้องต้น สนง. เขต 12
6 ก.ย. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์และสำรสนเทศและผู้เกี่ยวข้อง สนง. เขต 12
17 ก.ย. 61 ประชุมคณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์และสำรสนเทศและผูเ้กีย่วข้อง เพื่อกลัน่กรองโครงกำร ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลหำดใหญ่ ศบ.สต.+สนง. เขต 12
13 ก.ย. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเขตสุขภำพที่ 12 สนง.เขต 12
19 – 20 ก.ย.  61 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเขตสุขภำพที่ 12 ณ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช ศบ.สต.+สนง. เขต 12
ต.ค. 61 จัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำกกระทรวงตำมล ำดับโครงกำร CIO
ต.ค. 61 กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ เสนอแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต่อผู้ตรวจรำชกำรฯ 

พิจำรณำลงนำมอนุมัติแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
CIO

ต.ค. 61 กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศแจ้งแผนปฏิบัติกำร และแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพ
ที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ และก ำหนดให้จัดส่งโครงกำรฉบับลงนำมจริง

CIO

หมายเหตุ ปฏิทินอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม





แหล่งงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 
2561

• งบ สป.สธ. = 5,000,000 บำท 

• งบบริหำรส ำนักงำนเขต = 2,000,000 บำท

• งบอุดหนุน (พัฒนำบุคลำกร) = 2,963,000 บำท 

• งบจังหวัดชำยแดนใต้ปี 2561 = 6,296,300 บำท 

• งบ PPA = 4,000,000 บำท 

• รวมท้ังสิ้นประมาณ 20,259,300 บาท

• หมายเหตุ มีงบประมำณอ่ืนๆ ที่กระทรวงจัดสรรมำที่
เขต เช่น คุ้มครองบริโภคด้ำนสุขภำพ,แก้ไขแรงงำนต่ำง
ด้ำวฯ,อวช.,ตรวจสอบภำยใน งบประมำณรวมกว่ำ 
998,000 บำท

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร 
ปีงบประมาณ 2562 (80% ของปี 61)

• งบ สป.สธ. = 4,000,000 บำท (80% ของปี 61)

• งบบริหำรส ำนักงำนเขต = 1,600,000 บำท (80% ของปี 61)

• งบอุดหนุน (พัฒนำบุคลำกร) = 5,000,000  บำท 

• งบจังหวัดชำยแดนใต้ปี 2,000,000 บำท

• งบ PPA = 2,000,000 บำท 

• รวมท้ังสิ้นประมาณ 14,600,000 บาท

(ประมาณ 80% ของงบประมาณ ปี 2561)



ล ำดบัที่ สำขำ งบประมำณ
1 CPPO 4,269,930
2 CSO 4,689,370
3 CFO 862,960
4 CIO 1,881,950
5 CHRO 10,375,160

รวมทั้งหมด 22,079,370

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562
ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ

1 CPPO 4,269,930
1.1 อนำมัยแม่และเดก็ 2,370,130
1.1.1 โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายระดบัจงัหวดั เพ่ือลดมารดาตาย ( PNC) 370,130
1.1.2 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในการคดักรองภาวะเส่ียงหญิงตั้งครรภ์ 200,000
1.1.3 โครงการประชุม IT พฒันาโปรแกรม ANC High Risk 200,000
1.1.4 โครงการพฒันาส่ือonlineวคัซีนเชิงบวก 400,000
1.1.5 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการส่ือสารความเส่ียงเครือข่าย 200,000
1.1.6 โครงการเยีย่มเสริมพลงั 200,000

1.1.7 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้งานอนามยัแม่และเด็ก เพ่ือลดมารดาตาย 800,000



ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ
1.2 ควบคุมโรคติดต่อ 467,600
1.2.1 โครงการ สารวตัรนอ้ยปราบยงุลาย 467,600
1.3 อนำมัยส่ิงแวดล้อม 1,432,200

1.3.1
โครงการ พฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลไดต้ามเกณฑ ์GREEN &
CLEAN HOSPITAL 1,432,200

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ
2 CSO 4,689,370
2.1 สำขำจิตเวช 582,150

2.1.2
โครงการ เพ่ิมศกัยภาพประสิทธิภาพการเขา้ถึงบริการโรคสมาธิสั้นในชุมชน
เขตสุขภาพท่ี 12 57,550

2.1.3
โครงการ "โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขา้ถึงบริการสุขภาพจิตเด็กใน
ชุมชน" 363,000

2.1.4
โครงการ "โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ acute care จิตเวชและการดูแลผูป่้วย
สุราท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต" 161,600

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ
2.2 สำขำอุบัติเหตุ 1,585,750
2.2.1 โครงการอบรม PHTLS 480,000
2.2.2 โครงการอบรม ATLS 1  course 268,350
2.2.3 โครงการ ACLS 2 course (นราธิวาส) 100,000
2.2.4 โครงการประชุมคณะท างาน service plan Trauma 12,000
2.2.5 โครงการประชุมวิชาการประจ าปี service plan Trauma 300,000
2.2.6 โครงการพฒันาTEA unit เขต 12 59,000
2.2.7 โครงการ EMS+ER rally 200,000
2.2.8 โครงการซอ้มแผนสาธารณภยัระดบัเขต ปีงบประมาณ 2562 66,400

2.2.9 โครงการ Ambulance safety 100,000

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ
2.3 สำขำแพทย์แผนไทย 533,020

2.3.1
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการบูรณาการใชศ้าสตร์มณีเวชร่วมกบัสหสาขา
วิชาชีพ ในระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 12 (มณีเวช Forum) 122,100

2.3.2
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผูป่้วย palliative care ดว้ยการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยผ์สมผสาน 152,700

2.3.3
โครงการการประกวดพ้ืนท่ีตน้แบบดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้น
และการแพทยท์างเลือก ระดบัเขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ 43,920

2.3.4
โครงการการนิเทศติดตามการด าเนินงานพฒันาระบบบริการงานการแพทย์
แผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน เขต 12 79,300

2.3.5
โครงการการบูรณาการใชศ้าสตร์มณีเวชร่วมกบังานแม่และเด็กในเขตสุขภาพท่ี 
12 135,000

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ
2.4 สำขำจักษุ 455,600
2.4.1 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคคลากร 416,000
2.4.2 โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้พฒันาการคดักรองและลงบนัทึกโรคทางตา 39,600
2.5 สำขำ RDU 480,800
2.5.1 การพฒันาการดูแลผูป่้วย และการใชย้าตา้นจุลชีพอยา่งสมเหตุสมผลใน

เครือข่ายเขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ 180,800
2.5.2 รณรงคส์ร้าง Awareness แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ 100,000

2.5.3

ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันาความรู้เชิงวิชาการและการวิจยัสร้างนวตักรรม เพื่อ
เป็นองคค์วามรู้ในการใชย้าอยา่งสมเหตุผล โดยมุ่งเนน้ใน 4 กลุ่มโรคติดเช้ือ 
เขตสุขภาพท่ี ๑๒ 200,000

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ
2.6 สำขำ Newborn 200,000
2.6.1 โครงการพฒันาการส่งต่อและการดูแลทารกแรกเกิด 200,000
2.7 สำขำปฐมภูมิ 852,050

2.7.1
โครงการขบัเคล่ือนการพฒันาคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.) 
เขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปี 2562 630,750

2.7.2 โครงการการพฒันาระบบการแพทยป์ฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 45,000

2.7.3
โครงการพฒันาองคก์รคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต. ติด
ดาว) 176,300

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ
3 CFO 862,960
2.1 โครงการพฒันาการบริหารระบบบญัชี Accounting Management 752,860
2.2 โครงการติดตามก ากบัดว้ยแผนทางการเงิน 20,000
2.3 โครงการพฒันาเครือข่ายและศกัยภาพบุคลากรดา้นการเงินการคลงั 90,100

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ล ำดับที่ โครงกำร งบประมำณ
4 CIO 1,881,950
4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผนพฒันาเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 442,200
4.2 โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขบัเคล่ือนการปฏิบติังานสู่การพฒันาระบบ

สาธารณสุขอยา่งย ัง่ยนื 2019 (Twelve health region go forward to good health 2019)
291,500 

4.3
โครงการ ติดตามความกา้วหนา้การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ เขตสุขภาพท่ี 12
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

93,600

4.4 โครงการอบรมช้ีแจงแนวทางการให้ HDC เพื่อการรายงานและก ากบัประเมินผล 68,200
4.5 โครงการประเมินติดตาม hait และคุณภาพขอ้มูลสุขภาพ 232,200
4.6 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการตอบสนองความตอ้งการ ตามยทุธศาสตร์เขต

สุขภาพท่ี 12
587,200

4.7 โครงการประกวด นวตักรรมและคุณภาพขอ้มูล 34,850
4.8 โครงการอบรม Big Data ขอ้มูลสุขภาพระดบัเขต 132,200

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ
5 CHRO 10,375,160
1 โครงการมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปีงบประมาณ 2562 2,418,300
2 โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกนัหลกัสูตรการเป็นขา้ราชการท่ีดี ส าหรับ

แพทย ์ทนัแพทย ์และเภสัชกร จบใหม่ เขตสุขภาพท่ี ๑๒ ประจ าปี 2562
1,255,000

3

โครงการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือขอรับเงินประจ าต าแหน่ง และแต่งตั้งใหด้ ารง
ต าแหน่งระดบัสูงข้ึน ของบุคลากรในเขตสุขภาพท่ี 12ประจ าปีงบประมาณ 2562

650,000

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ R2R เขตสุขภาพท่ี 12 150,000
5 โครงการเสริมสร้างค่านิยมองคก์ร MOPH เขตสุขภาพท่ี 12 50,000
6 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ “นกัสร้างสุของคก์ร” ในเขตสุขภาพท่ี 12 53,000
7 โครงการพฒันาคุณภาพฐานขอ้มูลก าลงัคนดา้นสุขภาพ 57,240

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ล ำดบัที่ โครงกำร งบประมำณ
8 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรส านกังานเขตสุขภาพท่ี12 (เขตน าร่อง) 285,720

9
โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และดา้นการ
วางแผนก าลงัคนดา้นสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 12

102,400

10
โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรตามแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) เขตสุขภาพท่ี 12

5,000,000 

11
โครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการการป้องกนัอนัตรายจากรังสี เขตสุขภาพท่ี 12
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

67,500

12 โครงการการจดัการความรู้ (KM) ระดบัเขตสุขภาพท่ี 12 120,000

13
โครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีและทีมFA ในระบบคุณภาพ เขตสุขภาพท่ี 
12

166,000

สรุปแผนงานโครงการเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2562



ความกา้วหนา้การลงโปรแกรมเตรียม
ความพร้อมจดัซ้ือจดัจา้ง งบลงทุน 
ปี 2562



เขตสุขภำพ

รวมงบทุกแผน

ครุภัณฑ์ ก่อสร้ำง รวม % รวม 

Check list พร้อม แผน Check list พร้อม แผน Check list พร้อม แผน % Check List % พร้อม % แผน 

รวมทั้งส้ิน 6,731.00 6,144.00 6,747.00 866.00 783.00 872.00 7,597.00 6,927.00 7,619.00 90.51 82.52 90.77

เขต 1 153.00 153.00 179.00 163.00 163.00 168.00 316.00 316.00 347.00 83.38 83.38 91.56

เขต 2 666.00 665.00 666.00 58.00 56.00 58.00 724.00 721.00 724.00 100.00 99.59 100.00

เขต 3 133.00 133.00 190.00 26.00 20.00 22.00 159.00 153.00 212.00 71.95 69.23 95.93

เขต 4 956.00 948.00 1,021.00 75.00 36.00 76.00 1,031.00 984.00 1,097.00 92.63 88.41 98.56

เขต 5 546.00 546.00 491.00 55.00 55.00 74.00 601.00 601.00 565.00 87.87 87.87 82.60

เขต 6 657.00 643.00 654.00 78.00 62.00 78.00 735.00 705.00 732.00 99.73 95.66 99.32

เขต 7 315.00 311.00 324.00 55.00 55.00 53.00 370.00 366.00 377.00 81.14 80.26 82.68

เขต 8 448.00 448.00 448.00 114.00 114.00 114.00 562.00 562.00 562.00 100.00 100.00 100.00

เขต 9 475.00 475.00 475.00 55.00 55.00 55.00 530.00 530.00 530.00 100.00 100.00 100.00

เขต 10 1,373.00 824.00 1,351.00 57.00 55.00 47.00 1,430.00 879.00 1,398.00 96.75 59.47 94.59

เขต 11 277.00 277.00 202.00 27.00 26.00 17.00 304.00 303.00 219.00 72.04 71.80 51.90

เขต 12 732.00 721.00 746.00 103.00 86.00 110.00 835.00 807.00 856.00 76.75 74.17 78.68 

สรุปภาพรวม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ าแนกรายเขต )
งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

หน่วยงาน กองบริหารการสาธารณสุข ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ส.ค 2561



โครงสร้างของทีม
และกรรมการชุดต่างๆ



คณะท ำงำนสำรสนเทศ 
(IT)

นำยสมโชค ขวัญเมือง ประธำน
นำยมะยำซ ีควรเอกวญิญ ูรองประธำน
นำยสมหมำย สังข์แกว้ รองประธำน 

นำยธรียศถ์ ทองศร ีเลขำนกุำร

คณะอนกุรรมการยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศ (CIO)

CIO
นพ.สงกรำนต ์ ไหมชมุ  ประธำน

พญ.นชิำภำ สวัสดกิำรนนท ์รองประธำน
นพ.ประวทิย ์วรรณโร รองประธำน

ผชชว.ยะลา     รองประธาน
นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน เลขานุการ

คณะท ำงำนแผนงำนและยทุธศำสตร์ 
(CSTO)

พญ.นิชำภำ สวัสดิกำนนท ์ประธำน
นำยสชุำต ิรองประธำน

นำงอำรีย ์นำยรองประธำน
นายจิรวิทย์ มากม่ิงจวน เลขานุการ

คณะท ำงำนคุณภำพดำ้นสำรสนเทศ 
(HAIT)

นพ.ประวทิย ์วรรณโร ประธำน
นำงสำวจนัทรำ รองประธำน

นำยครินิธร รองประธำน
นำยธรียศถ์ ทองศร ีเลขำนกุำร



การบนัทึกค าของบลงทุนใน
โปรแกรมค าของบลงทุนปี 2563





ขั้นตอนการบนัทึกค าของบลงทุนในโปรแกรมค าของบลงทุนปี 2563

1. ไปที่หน้ำ website http://phdb.moph.go.th/ “เลือกเกี่ยวกับองค์กร” 
ดังรูปที่ 1 รูปท่ี 1

http://phdb.moph.go.th/


ขั้นตอนการบนัทึกค าของบลงทุนในโปรแกรมค าของบลงทุนปี 2563

2. เลือก “เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน” ดังรูปท่ี 2
รูปท่ี 2



ขั้นตอนการบนัทึกค าของบลงทุนในโปรแกรมค าของบลงทุนปี 2563

3.เลือกกลุ่มงำนบริหำรงบลงทุนภูมิภำค ดังรูปท่ี 3
รูปท่ี 3



ขั้นตอนการบนัทึกค าของบลงทุนในโปรแกรมค าของบลงทุนปี 2563

4.เลือก “ระบบรำยงำนสนับสนุนข้อมูลสุขภำพ ” ทำงด้ำนขวำมือ  ดังรูปที่ 4
รูปท่ี 4



ขั้นตอนการบนัทึกค าของบลงทุนในโปรแกรมค าของบลงทุนปี 2563

5.ลงช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่ำนด้ำนขวำมือ แล้วเลือก “เข้ำสู่ระบบ” เพื่อเข้ำระบบ
กำรใช้งำน ดังรูปท่ี 5 รูปท่ี 5

2.เขา้สู่ระบบ
1. ใส่ User name /Password



ขั้นตอนการบนัทึกค าของบลงทุนในโปรแกรมค าของบลงทุนปี 2563

6.เลือก “ระบบโปรแกรม” กดเลือก “โปรแกรมค ำของบลงทุน”  ดังรูปท่ี 6
รูปท่ี 6

2. โปรแกรมค าของบลงทุน

1. ระบบโปรแกรม



ขั้นตอนการบนัทึกค าของบลงทุนในโปรแกรมค าของบลงทุนปี 2563

7. เลือก “ปีงบประมำณ”  เลือก “ประเภทงบประมำณ” ดังรูปท่ี 7
รูปท่ี 7



กระบวนกำรบันทึกข้อมูล

1.เขตก ำหนดกรอบเวลำในกำรบันทึกข้อมูล

2.จังหวัดแจ้งหน่วยงำน บันทึกข้อมูล

3.หน่วยงำนบันทึกข้อมูลพร้อมแนบเอกสำรประกอบ

4.จังหวัดตรวจสอบรำยกำรและจัดล ำดบัรำยกำร

5.เขตตรวจสอบรำยกำร และจัดล ำดับ

6.รำยงำนผู้บริหำร



แนวทางการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม กบรส.

1. บันทึกทุกรำยกำร ทั้งรำยกำรตำมวงเงิน ceiling รำยกำรส ำรอง 
รำยกำรน้ ำเสีย

2. ใช้รำยกำรและวงเงินจำกไฟล์ที่จังหวัดส่งมำยังเขตฯ
3. แนบเอกสำรในทุกๆ รำยกำรให้สมบูรณ์ 
4. จังหวัดบันทึกรำยกำร โดยตรวจสอบรำยกำรที่บันทึกแล้วเสร็จให้ละเอียด และ

จัดล ำดับเป็นภำพจังหวัดให้ตรงกับไฟล์ที่ส่งมำยังเขตฯ
5. รำยกำรของส ำนักงำนเขตฯ ให้จังหวัดสงขลำบันทึกเข้ำระบบ
6. บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 4 ตุลำคม 2561 ก่อนเวลำ 00.00 น.



สรุปการบันทึกค าของบลงทุนในโปรแกรมค าของบลงทุนปี 2563

จงัหวดั จ ำนวน ส่ิงก่อสร้ำง จ ำนวน ครุภณัฑ์

พทัลุง 11 รายการ 94,457,200 บาท 4 รายการ 10,742,700 บาท

สตูล ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล 23 รายการ 28,310,700 บาท

ปัตตานี 35 รายการ 48,435,200 บาท 30 รายการ 20,462,600 บาท

ยะลา ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล

สงขลา 7 รายการ 28,630,000 บาท 3 รายการ 51,354,800 บาท

นราธิวาส ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล

ตรัง 3 รายการ 31,914,100 บาท ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล ยงัไม่บนัทึกขอ้มูล



การจดัโครงการประชุมช้ีแจง
ทิศทาง นโยบาย เขตสุขภาพท่ี 12
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ประชุมทีม CIO 
ครั้งที่ 1 หำรือ
รูปแบบกำรจัด
กิจกรรม และ
มอบหมำยงำน

ประชุมทีม CIO 
ครั้งที่ 2 ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน

น ำเสนอรูปแบบ
กำรจัดกิจกรรม
ต่อที่ประชุม
กรรมกำรบริหำร
เขตฯ

ประชุมทีม CIO 
ครั้งที่ 3 เตรียม
ควำมพร้อมกำร
จัดกิจกรรม

จัดกิจกรรม 
Kick off

25 ก.ย. 2561

ต.ค. 2561

ต.ค. 2561

ต.ค. 2561

5 พ.ย. 2561

(ร่าง) กรอบเวลา



โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2019
(Twelve health region go forward to good health 2019)

สถานที่ : 
โรงแรมในจังหวัดสงขลำ ท่ีมีห้องประชุม
รองรับผู้เข้ำร่วมประชุม 400-500 คน และมี
ควำมพร้อมเรื่องแสง สี เสียง 

กลุ่มเป้าหมาย :
1.ผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงสำธำรณสุข 
(ปลัดกระทรวง/รัฐมนตร)ี 
2.ผู้บริหำร เขตสุขภำพท่ี 12 ทุกระดับ
3.ผู้บริหำรศูนย์วิชำกำร ในเขตสุขภำพท่ี 12
ตัวแทนจำก สสจ./สสอ./รพช./รพ.สต./ศูนย์
วิชำกำรในเขต
4.ผู้รับผิดชอบงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
5.เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
6.ผู้สื่อข่ำว
รวมกว่ำ 450 คน

วัตถุประสงค์ : 
1.เพื่อถ่ำยทอดนโยบำย วิสัยทัศน์ และกรอบแนวทำงกำรพัฒนำเขตสุขภำพท่ี 12 ให้ผู้บริหำรและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทรำบ
2.เพื่อให้ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย และทิศทำงกำรพัฒนำเขตสุขภำพท่ี 12
แล้วสำมำรถน ำไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

งบประมาณโดยประมาณ
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อๆละ 350 บำท จ ำนวน 490 คน เป็นเงิน 157,500 บำท
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม จ ำนวน 2 มื้อๆละ 50 บำท เป็นเงิน 49,000 คน
3. ค่ำวัสดุอื่นๆ 10,000 บำท
4. ค่ำเช่ำห้องประชุม 10,000 บำท
5. ค่ำจ้ำง Organize 50,000 บำท
6. ค่ำของรำงวัล 5,000 บำท
7. ค่ำตอบแทนวิทยำกร 10,000 บำท
รวมงบประมาณ 291,500 บาท



(ร่าง) แนวทางโครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2019
(Twelve health region go forward to good health 2019)

รูปแบบกิจกรรม : 
1.จัดบูธนิทรรศกำร โดยศูนย์วิชำกำรในเขต,คณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ ส ำนักงำนเขต และมีกำรตรวจเยี่ยมบูธโดยผู้บริหำร โดยมีหัวข้อ ดังนี้ 

- แสดงข้อมูลสถำนกำรณ์ ควำมจ ำเป็น และผลงำนเด่นของปี 2561
- แนวทำงปฏิบัติ,จุดเน้นกำรพัฒนำสำธำรณสุข,KPI ในปี 2562 2.ยึดจุดเน้นกำรพัฒนำสำธำรณสุขเปน็นโยบำยส ำคัญในกำร Kick off 

2.จัดพิธีเปิดอย่ำงยิ่งใหญ่เน้นกิจกรรมเชิงสัญลกัษณ์ หรือสร้ำงควำมประทับใจ โดยผู้บรหิำรกระทรวงสำธำรณสุข โดยมีกำรแสดงบนเวทีอย่ำงอลังกำร
ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข มอบนโยบำยที่ส ำคัญ และให้โอวำทแก่ผู้เข้ำร่วมประชุม 
3.กิจกรรมบรรยำย 

- ผู้บริหำร เขต 12 บรรยำยช้ีแจงสถำนกำรณ์/ควำมจ ำเปน็จุดเน้นกำรพฒันำในแต่ละประเด็น ตำม House Model
- บรรยำยพิเศษ โดยอธิบดีกรมอนำมัย ในประเด็นกำรพัฒนำงำนเพื่อลดปญัหำแม่และเด็ก หรือบรรยำยพิเศษในหัวข้ออื่นๆ ที่น่ำสนใจ
- ช้ีแจงแนวทำงกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำน ปี 2562 โดย สำธำรณสุขนิเทศ
- กำรด ำเนินงำนของศูนย์วิชำกำรในเขตฯ ในปี 2562
- กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ ในปี 2562

4.แจกรำงวัลให้แก่ผู้เข้ำรว่มประชุมในตอนท้ำยกิจกรรม
5.เชิญผู้สื่อข่ำวเพื่อท ำข่ำวประชำสมัพันธ์/สัมภำษณ์ผู้บริหำร
6.มีจุด Check in ให้ผู้เข้ำร่วมงำนได้ถ่ำยรูป 



(ร่าง) แนวทางถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2019
(KICK OFF RH12 GO FORWARD)

จุด Check 
in

ท ำข่ำว
ประชำสัมพันธ์

บรรยำยใน
หัวข้อต่ำงๆ

ถ่ำยทอดสด

ตกแต่งสถำนที่

พิธีเปิดเชิง
สัญลักษณ์
,VTR,กำร
แสดงบน

เวที



โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2019
(Twelve health region go forward to good health 2019)

ข้ันเตรียมการ ข้ันด าเนินการ ข้ันสรุปผล

1.ด าเนินงานโดยคณะอนุกรรมการ CIO ชุดใหม่ + 
ส านักงานเขต 

ก ำหนดวันที่เหมำะสม
หำสถำนที่
กลุ่มเป้ำหมำย
งบประมำณ
รูปแบบกิจกรรม
กำรมอบหมำยงำน

2.เขียนโครงการขออนุมัติ
3.เชิญผู้บริหารกระทรวง / ผู้บริหารเขต / วิทยากร  
4.ประสาน Organize ท่ีมืออาชีพ ออกแบบงาน 
และจัดการเรื่องบูธ

1.ออกก าหนดการฉบับละเอียด
2.ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
3.เตรียมพิธีเปิด
4.ประสานคณะอนุกรรมการต่างๆ/ศูนย์วิชาการ 
5.เตรียมข้อมูลจัดท าบูธ
6.เตรียมเอกสารข้อมูล
7.เตรียมการถ่ายทอดสด
8.เชิญผู้สื่อข่าว
9.ประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบต่างๆ 

1.ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปปรับปรุง
การด าเนินงานในปีถัดไป



แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562
ของทีมยทุธศาสตร์/IT/HAIT 
เขตสุขภาพท่ี 12



CIO

HAIT
คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ

(One Region One Quality IT)

CSTO

แผนงานและยุทธศาสตร์

(One Region One Planning)

IT
เทคโนโลยีสารสนเทศ

(One Region One HN)

Strategic Planning 
Implementation

Monitoring and Evaluation

IT for IT
IT for Customer

IT for CQI
IT for Strategy

surveyor 
Adviser

รวมงบประมาณ 1,881,950 บาท

Structure Concept Output

จ ำนวน 3 โครงกำร 
งบประมำณ 827,300 บำท

จ ำนวน 4 โครงกำร 
งบประมำณ 822,450 บำท

Project

จ ำนวน 1 โครงกำร 
งบประมำณ 232,200 บำท

1.แผนปฏิบัติกำร หน่วยงำนในเขตสุขภำพ
2.ระบบก ำกับติดตำมทุกงบประมำณทุก
วันที่ 25 ของเดือน
3.กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร

1.กำรติดตำมตัวชี้วัดจำกโปรแกรม KPI
Health,SMS
2.พัฒนำโปรแกมสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ

1.มีมำตรฐำนงำนสำรสนเทศในหน่วย
บริกำรในเขตฯ



Kick off ประกำศ
นโยบำย

ตั้งคณะท ำงำน

ประเมินคุณภำพ
ข้อมูล

รวบรวมแผนทุก
หน่วยงำน

อบรมกำรพัฒนำ
คุณภำพ HAIT รพ 

จัดท ำระบบ
สนับสนุน

ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน

ตรวจคุณภำพ รพ 
20 % รพเขต 12

อบรมเจ้ำหน้ำที่

ทบทวน และจัดท ำ
แผนปีถัดไป

ผ่ำน HAIT level 1 
20%

ประเมิน ปรับปรุง 
พัฒนำ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

CSTO

IT

HAIT



สรุปแผนงานโครงการ CIO ปีงบประมาณ 2562
ล าดับ โครงการ รวมงบประมาณ

1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำเขตสุขภำพท่ี 12 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 442,200

2.
โครงกำรถ่ำยทอดนโยบำยสุขภำพ และขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนสู่กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขอย่ำง
ยั่งยืน 2019 (Twelve health region go forward to good health 2019) 291,500 

3. โครงกำร ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร เขตสุขภำพท่ี 12 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

93,600

4. โครงกำรอบรมช้ีแจงแนวทำงกำรให้ HDC เพื่อกำรรำยงำนและก ำกับประเมินผล 68,200

5. โครงกำรประเมินติดตำม hait และคุณภำพข้อมูลสุขภำพ 232,200

6. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อกำรตอบสนองควำมต้องกำร ตำมยุทธศำสตร์เขตสุขภำพท่ี 12 587,200

7. โครงกำรประกวด นวัตกรรมและคุณภำพข้อมูล 34,850

8. โครงกำรอบรม Big Data ข้อมูลสุขภำพระดับเขต 132,200
รวมท้ังสิ้น 1,881,950



ตวัช้ีวดั PA, Health KPI :

ใช้โปรแกรม HDC, Health KPI, SMS 
ทุกเดือน และรวบรวมใน website เขต
เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรเตรียมตรวจรำชกำร และคืนกลับ
ข้อมูลให้พ้ืนที่

ก ำกบัติดตำม
จงัหวดัรายงานผลทุกวนัท่ี 25

ของเดือน

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

ใชร้ะบบ SMS 
ติดตามการด าเนินงาน
และระบบ GFMIS
ติดตามผลการเบิกจ่าย

ปีงบประมำณ 2562

จดัท าค าของบลงทุนขาข้ึน ปี 2563
ตรวจสอบความพร้อม เอกสาร

ประกอบ

งบลงทุนขำขึน้ IT

ตดิตำมคุณภำพข้อมูลรำยสัปดำห์ 
พฒันำระบบสำรสนเทศเพ่ือตอบสนองกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ





คุณภำพข้อมูล 43 แฟ้ม

คุณภาพข้อมูลของเขต
99.75%99.75%

เกณฑ์ปี 62
คุณภาพต้อง 
99.50%



Smart Kids Monitor system for risk pregnancy
(Smart Mom)

Smart Life RH12



ระบบข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพที่ 12



พฒันาระบบ COC



Thai Refer

เป้าหมาย โรงพยาบาลทกุระดบั เขตสขุภาพที่ 12 ใช้โปรแกรมการสง่ตอ่ 
Thai Refer ระดบัเขต ร้อยละ 100



http://mis.rh12.moph.go.th



แผนการด าเนินงาน(HAIT)

1.ส ำรวจผูร้บัผดิชอบตำมตำรำง capacity คนท ำงำน setting ต่ำงๆ (คนท ำงำน) เพือ่ ตอบ HAIT

2.ส ำรวจตำรำง HIS รพ.ทุกแห่ง เพือ่ลด cost ภำพรวมและหำทำงรว่มกนัสรำ้ง HIE (hospital information 

exchange)

3.ส ำรวจ ตำรำง จ ำนวน HW หลกัๆ เช่น SERVER , CLIENT , PRINTER , อื่นๆ เพือ่แชร์ ขอ้มลูกำรจดัหำและ
เสนอ ออกแบบภำพรวม ลดค่ำใชจ้่ำยปัญหำกำรดแูลรกัษำ ของแต่ละ รพ. 

4.ส ำรวจ SW programทีผ่ลติเอง ที่ โดดเด่น ภมูใิจ หรอื free SW ทีใ่ชแ้ลว้และท ำงำนไดด้ี เพือ่แลกเปลีย่นระหว่ำงกนั
5.ท ำผงั TEMPLATE   Information cockpit  ของเขตทุกทมี เพือ่ตอบโจทยก์ำรท ำงำนแกปั้ญหำ ปชช. ไดจ้รงิตำม
เป้ำ และ timeline



ตาราง Capacity คนท างาน HAIT

โรงพยาบาล ประเภทหน่วยบริการ ผู้บริหาร เทคนิค เวชระเบียน ประกนัคณุภาพ

Process

ผูบ้
รกิ
ำร

ก ำหนด
แผน

เท
คน

ิค
พฒันำ
ระบบ เว

ชร
ะเบ

ยีน
,H

A

ตรวจสอบ

จ ำนวนโรงพยำบำล 78 หน่วย



ประเด็น PA
Digital Tranformation

ร้อยละ 20 ของของโรงพยาบาลรฐัในเขตสุขภาพที่ 12 ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT)

เขตสุขภาพที่ 12 จัดให้มีกลไกการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

สสจ.จัดให้มีกลการการด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน  
- แต่งตั้งคณะท างานสนับสนุน ส่งเสริม รพ. 

-มอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก

ไตรมาส 1 (3 เดือน) 

รพ.ของรัฐทุกแห่ง จ านวน 78 แห่ง 

เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการประชุมชี้แจง

นโยบายและแนวทางการด าเนินงาน

ไตรมาส 2 (6 เดือน)
ร้อยละ 50 ของ รพ.รัฐเขตสุขภาพที่ 12 ได้รับ
การเย่ียมประเมินจากทีม Surveyor 
(Cross/External)

ไตรมาส 3 (9 เดือน)

ร้อยละ 100 ของ รพ.รัฐเขตสุขภาพที่ 12 ได้รับ

การเย่ียมประเมินจากทีม Surveyor 

(Cross/External)

ไตรมาส 4 (12  เดือน)
ร้อยละ 20 ของ รพ. ในเขตสุขภาพที่ 12 ผ่าน 
ประเมิน HAIT ระดับ 1

สถานการ
ณ/์ข้อมูล
พ้ืนฐาน

กิจกรรม
หลัก

-จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏบิัติ
-ก าหนดผู้รับผิดชอบระดับเขต ระดับจงัหวัด
-มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็น surveyor
-ก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือ (คน เงิน ของ)
-รายงานเสนอผู้บริหาร

-ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบตัิ ไปยัง รพศ รพท รพช 
-ก าหนดผู้รับผิดชอบระดับจงัหวัด และ ระดับ รพ.
-ก ากับติดตาม ให้ความช่วยเหลือ (คน เงิน ของ)
-รายงานเสนอผู้บริหาร

ระดับ
ความส าเร็จ

- โรงพยาบาลรัฐเขตสุขภาพท่ี 12 ท้ังหมดจ านวน 78 แห่ง ผ่านการประเมินมาตรฐาน HAIT จ านวน 3 แห่ง 
- สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินเกณฑ์คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบแรก 4 แห่ง รอบสอง 11 แห่ง

ยุทธศาสตร์
/

มาตการ
(Value 
chain)

ตวัชีว้ดั
เป้าหมาย/

หน่วยงานหลัก:
หน่วยงานร่วม:

ผู้รับ
ผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 12 สสจ.



วัตถปุระสงค์  1.เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล และ เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร  วิชาการและระบบบริการ...................................................................................................

2 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยบริหาร และบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ

...............................................................................................................

ตัวชีว้ัด .ร้อยละ 20 ของของโรงพยาบาลรัฐในเขตสุขภาพท่ี 12 ผ่านเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT)

ค่าเป้าหมายปี 62 ..รพ.รัฐ จ านวน 16 แห่งผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน HAIT..........

สถานการณ์/ข้อมูลพืน้ฐาน . 

- โรงพยาบาลรัฐเขตสุขภาพที่ 12 ทัง้หมดจ านวน 78 แห่ง ผ่านการประเมินมาตรฐาน HAIT จ านวน 3 แห่ง 

สมัครเข้าร่วมโครงการประเมินเกณฑ์คุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบแรก 4 แห่ง รอบสอง 11 แห่ง รวม 15 แห่ง

มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลกั สว่นกล
าง

เขต จงัหวดั ระยะเวลา งบประมาณ

มาตรการที่ 1
ประกาศนโยบาย และแนวทางสู่การ

ปฏิบัติ

- ประชมุชีแ้จง มอบนโยบายและ
แนวทางสูก่ารปฎิบตัิ

/ 1 วนั

- ประชมุเชิงปฏิบตัิการพฒันาการ
ประเมินมาตรฐานเกณฑ์

/ 3 วนั

คณุภาพนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

มาตรการที่ 2
รพ.ได้รับการเยี่ยมประเมินจากทีม

เยี่ยมประเมิน

- ทีมเยี่ยมประเมิน (Surveyor) 

เยี่ยมประเมิน รพ.

/ รพ.ละ 1 

วนั/ 3 ไตร
มาส

มาตรการที่ 3

พัฒนาทีมเยี่ยมประเมิน

- พฒันาทีมเยี่ยมประเมินเพิ่ม เขต
เพื่อการ Cross Surveyor 

/ / 3 วนั



เขตสุขภำพท่ี 12

ถ่ำยทอดนโยบำย และแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน

ประเด็น PA : Digital tranformation

- มอบนโยบำย / แนวทำง / สนับสนุน
ทรัพยำกร
- ประชุมพัฒนำทีมเยี่ยมประเมินระดับ
เขต
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำร
ประเมินมำตรฐำนเกณฑ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

Value Chain

เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัด  : ของของโรงพยาบาลรัฐในเขตสุขภาพท่ี 12 ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT)

มาตรการ/
แนวทาง

กิจกรรมหลัก

สสจ.

ถ่ำยทอดนโยบำย และแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน

- มอบนโยบำย / แนวทำง / สนับสนุน
ทรัพยำกร
- ทีมเยี่ยมประเมินระดับจังหวัด

รพ.

พฒันาระบบคุณภาพ HAIT

ประเมินตนเอง
รับกำรตรวจเยี่ยมจำกทีมประเมิน
พัฒนำระบบคุณภำพ IT ให้ได้ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน
- จัดท ำโครงกำรฯ , แผนกำรพัฒนำ 
และแก้ไขปัญหำระบบฯ

ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง
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คณะกรรมการบริหารและจดัการระบบคอมพิวเตอร์

มูลค่ำเกนิ 100 ล้ำนบำท

มูลค่ำเกนิ 5 ล้ำนบำทไม่เกนิ 100 ล้ำนบำท

มูลค่ำไม่เกนิ 5 ล้ำนบำท

มูลค่ำไม่เกนิ 5 ล้ำนบำท

มูลค่ำไม่เกนิ 2 ล้ำนบำท

มูลค่ำไม่เกนิ 1 ล้ำนบำท

ระดบักระทรวง

ระดบั สนง.สป

ระดบั กรม

ระดบั เขต

ระดบั จงัหวดั

ระดบั รพศ.รพท
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บทบำทหน้ำทีแ่ละอ ำนำจ
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คณะกรรมการบรหิารและจดัการระบบคอมพิวเตอรเ์ขต12

ข้อก ำหนดระเบียบ



คณะกรรมการบรหิารและจดัการระบบคอมพิวเตอรเ์ขต12

คณะกรรมกำรบริหำรและจดักำรระบบคอมพวิเตอร์ประจ ำเขตสุขภำพ ที1่2
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คณะกรรมกำรบริหำรและจดักำรระบบคอมพวิเตอร์ประจ ำเขตสุขภำพ ที1่2
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คณะกรรมกำรบริหำรและจดักำรระบบคอมพวิเตอร์ประจ ำเขตสุขภำพ ที1่2

ประธาน + รอง = 2 คณะกรรมการ10+1+2 = 13
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