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ค ำน ำ 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 3 มาตราที่ 9 บัญญัติให้ส่วนราชการทุก แห่งต้อง
จัดท าจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ส านักง านเขตสุขภาพที่ 12         
เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระกรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ของเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 12 จัดท าโดยวิธีการประสานแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 12 โดยรวบรวมในลักษณะของกลุ่มงานตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ 3487/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นั้น ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 จึงต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน ซึ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การด าเนินงานตาม พันธกิจของส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน เขตสุขภาพที่ 12 ให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของเขตสุขภาพท่ี 12 ที่ก าหนดไว้ได้ 

แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนสรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติ
การ และส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 12 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 โด ยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี คือ 1 ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 4)บริหารเป็น
เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และมี 15 แผนงาน 45 โครงการหลัก เป็นส่วนขับเคลื่อนที่ส าคัญ แผนปฏิบัติการฯ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้ก าหนดประเด็นมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน คือ 5 โรค 5 ระบบ และ 5 สนับสนุน ซึ่ง มีส่วนส าคัญในการ
ประสานการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผ ลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่อไป ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุเป้าหมายตามโครงการ และเป้าหมาย ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

(นายสงกรานต์  ไหมชุม) 
ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี 12 

  มกราคม พ.ศ. 2562
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บทสรุปผู้บริหำร 
เขตสุขภาพที่ 12 เป็นองค์กรหลักในการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียมและครอบคลุม โดยใช้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” (Seamless 
Health Service Network) การจัดท าแผนปฏิบัติการของเขตสุขภาพที่ 12 ค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายในทุกระดับ ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 ร่วมกับศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) จัดโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 12 เพ่ือก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต และทบทวนผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมารวมถึง
วิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดเป้าหมาย มาตรการ กลยุทธ์ รวมถึงการบูรณาการแผนงาน เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพภายในเขตสุขภาพที่ 12 อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมหาดแก้ว
รีสอร์ท สงขลา ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 วันที่  18 – 20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช      
ซ่ึงนโยบายส าคัญของเขตสุขภาพที่ 12 ได้ผ่านการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานทุกระดับ ผ่านการจัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่การ
พัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2019 (Regional Health 12 Go Forward To Good Health 2019) เพ่ือแปลงนโยบายจากผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ 
มุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายเดียวกัน อย่างมีคุณภาพ และเชื่อมโยงสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ ทั้งระดับกระทรวงและประเทศ รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่
ในทิศทางท่ีเหมาะสม 

โครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากการประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต สามารถสรุปตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน
สาธารณสุข 4 ด้าน (4 Excellence) ได้ ดังนี้ 

1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้าน
สุขภาพ) งบประมาณ 2,100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.15 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ 

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) ประกอบไปด้วยแผนงาน 1) แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
งบประมาณ 376,300 บาท 2) แผนงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) งบประมาณ 1,224,300 บาท 3) แผนงานการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบ
วงจรและระบบการส่งต่อ งบประมาณ 595,700 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,196,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.23 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ 

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) ประกอบด้วยแผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
967,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.07 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ 
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4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) ประกอบไปด้วยแผนงาน 1) แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพงบประมาณ 3,758,650 บาท 2 )แผนงานการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ งบประมาณ 283,050 บาท 3) การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
สุขภาพ งบประมาณ 400,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น  4,441,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.97 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,705,500 บาท จาก 4 แหล่งงบประมาณ โดยมีโครงการที่
ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 27 โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องที่จะใช้ในการก ากับ ควบคุมการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามทิศทาง หรือแผนที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหา และ
พัฒนางานในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ แผนปฏิบัติการของเขตสุขภาพที่ 12 มีความส าคัญในการประสานการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับเขตสุขภาพ เพ่ือเป็นกรอบในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพ่ือก่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลต่อไป 

 

 
                  นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ 
             ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
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แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เขตสุขภาพท่ี 12

**************************************************************
            กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพ เพ่ือให้แต่ละเขตสุขภาพ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 4- 8 จังหวัด
 และเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างย่ังยืน เป็นรูปธรรมและสร้างระบบบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพ ท้ังน้ีโดยมีส านักงานเขตุสภาพท่ี 1- 12 เป็นหน่วยราชการ
ส่วนกลางท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าส่ังกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 114/2558 เร่ืองการจัดต้ังส านักงาน
เขตสุขภาพ

           เขตสุขภาพท่ี 12 ต้ังอยู่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เขตสุขภาพท่ี 12 มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรท่ีมีทะเลขนาบท้ังสองด้าน คือ ฝ่ังตะวันออกด้านอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฝ่ังตะวันตกด้านอันดามัน ได้แก่
 จังหวัดตรัง สตูล  ทิศเหนือติดพ้ืนท่ีจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 11 และทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย

           พ้ืนท่ีในเขตสุขภาพท่ี 12 เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ  เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนแถบมรสุม คือ มี
ฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งส้ันๆ จากสภาพท่ีมีความจ าเพาะทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ท าให้ภาคใต้ตอนล่าง เป็นสังคมท่ีมีความแตกต่าง หลากหลายท้ังทางเช้ือชาติ
 ภาษาศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ท่ีแตกต่างจากภาคอ่ืนๆ ของประเทศ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย  การใช้ภาษายาวีเป็นภาษาพ้ืนเมือง และประเพณีถือศีลอด ใน
เดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม ประเพณีถือศีลกินเจของคนไทยเช้ือสายจีน และประเพณีชักพระ ของชาวไทยพุทธ  เป็นต้น

ส าหรับศูนย์กลางในการบริหารจัดการเขตสุขภาพท่ี 12  มีส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 161/1 ช้ัน 2 อาคารมหิดล ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

รูปท่ี 1 แผนท่ีจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 12
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โครงสร้างการบริหารงานเขตสุขภาพท่ี 12 ปี 2562
1. คณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพท่ี 12

COO นพ.ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์
รอง COO นพ.อนุรักษ์ สารภาพ
รอง COO พญ.ณิชาภา สวัสดิกานนท์

CEO

นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ

สาธารณสุขนิเทศก์
นพ.สมเกียรติ ข านุรักษ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ
ภก.ประเวศ หมีดเส็น 

นางสุนันทา กาญจนพงศ์

ประธาน 
นพ.สงกรานต์  ไหมชุม
เลขานุการ
นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน

ประธาน 
นพ.อินทร์ จันแดง
เลขานุการ
นายพฤทธ์ิ ไชยเหมวงศ์

ประธาน 
นพ.ดุษฏี คงตระกูลทรัพย์
เลขานุการ
นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู
นางชุติมา เพ็งจันทร์
นางจาริณี สังข์แก้ว

การบริหารทรัพยากร
บุคคล (CHRO) 

การบริหารการเงิน
การคลัง (CFO)

ประธาน
นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์
เลขานุการ
นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล

ประธาน 
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ
เลขานุการ
นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน 

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาล 

(CGO)

ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ (CIO)

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (CSO)

การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง

ผู้บริโภค (CPPO)

ประธาน
นพ.ชัยรัตน์ ล าโป
เลขานุการ
นางรัชนี เทียมแก้ว
นางทรงสมร พิเชียรโสภณ
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ข้อมูลประชากร เขตสุขภาพท่ี 12
           เขตสุขภาพท่ี 12 มีประชากรรวมท้ังส้ิน 4,768,284 คน โดยเป็นเพศชายร้อยละ 49.06 และเพศหญิงอยู่ท่ี ร้อยละ 50.93 โดยมีอัตราเกิดมีชีพต่อพันประชากรอยู่ท่ี 

15.36 โดยจังหวัดยะลามีอัตราเกิดสูงสุด และอัตราเกิดต่ าสุดอยู่ท่ีจังหวัดพัทลุง ท้ังน้ีเขตฯ 12 มีอัตราเพ่ิมร้อยประชากรอยู่ท่ี 0.98 ซ่ึงจังหวัดตรังมีอัตราเพ่ิมต่ าสุดและ
ยะลามีอัตราเพ่ิมสูงสุด

ข้อมูลจากเอกสารการตรวจราชการรอบ 1/2561

การปกครอง ในเขตสุขภาพท่ี 12
          พ้ืนท่ีในเขตสุขภาพท่ี 12 ประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซ่ึงมีเขตการปกครองรวม 
77 อ าเภอ 565 ต าบล 4,305 หมู่บ้าน 174 เทศบาล 444 องค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 1,569,969 หลังคาเรือน พ้ืนท่ีประมาณ 29,593.209 
ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลจากเอกสารการตรวจราชการรอบ 1/2561

จังหวัด จ านวนประชากร (คน) เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) อัตราเกิดมีชีพต่อพัน อัตราตายต่อพัน อัตราเพ่ิม
ตรัง 643,072 314,856 328,216 9.78 6.05 0.37

พัทลุง 523,723 255,591 268,132 8.22 6.74 0.15
สงขลา 1,417,440 691,639 725,801 14.16 6.71 0.75
สตูล 318,657 158,308 160,349 11.5 4.85 0.67

ปัตตานี 623,391 306,940 316,451 17.66 7.11 1.06
ยะลา 450,290 220,634 229,656 21.95 6.54 1.54

นราธิวาส 791,711 391,587 400,124 15.36 5.52 0.98

จังหวัด จ านวนอ าเภอ จ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนเทศบาล จ านวน อบต. จ านวนหลังคาเรือน จ านวนพ้ืนท่ี ตร.กม.
ตรัง 10 87 723 22 77 223,740            4,917.52

พัทลุง 11 65 669 48 25 187,343            3424.5
สงขลา 16 127 1023 48 92 532,791            7,393.89            
สตูล 7 36 279 7 34 100,936            2,807.52

ปัตตานี 12 115 642 17 97 181,505            1,940.35            
ยะลา 8 58 380 16 47 135,910            4,634

นราธิวาส 13 77 589 16 72 207,744            4,475.43
รวม 77 565 4305 174 444 1,569,969          29593.209
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เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ค่านิยมองค์กร
M : Mastery เป็นนายตัวเอง
O : Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

"ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ระบบสุขภาพย่ังยืน เจ้าหน้าท่ีมีความสุข"

สถานบริการสาธารณสุข

           สถานบริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพท่ี 12 มีโรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง โรงพยาบาลท่ัวไป 7 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 67 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 799 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน จ านวน 28 แห่ง ซ่ึงสามารถแยกระดับบริการรายจังหวัด ดังน้ี

“ระบบสุขภาพย่ังยืน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข เครือข่ายสุขภาพเข็มแข็ง”

P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน



10

พันธกิจ
1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
3. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทภาคใต้ตอนล่าง
4. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
5. พัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. Promotion, Prevention & Protection Excellence
2. Service Excellence
3. People Excellence 
4. Governance Excellence

แผนงาน
1. แผนงาน การพัฒนาชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
2. แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
3. แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
4. แผนงาน การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
5. แผนงาน การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
6. แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. แผนงาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
8. แผนงาน การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพ้ืนท่ีเฉพาะ
9. แผนงาน อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร 
10. แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
11. แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
12. แผนงาน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
13. แผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
14. แผนงาน การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
15. แผนงาน การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฏหมายด้านสุขภาพ 
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โครงการหลัก

3.  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน

5. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB)
6.  โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
7. โครงการควบคุมโรคติดต่อ

12. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเส่ียง (Hot Zone)
13. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

16. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

19. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ

20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์
22.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
24. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
2.  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

8. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
9.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
10. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

18. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care)

11. โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

14.  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
15. โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
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โครงการหลัก (ต่อ)
25. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
26. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
27. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
28. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 
29. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
30. โครงการพัฒนาระบบบริการ  Minimally Invasive Surgery  
31. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
32. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
33. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ
34. โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและการแพทย์
35. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
36. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
37. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ
38. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง
39. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
40. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
41. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
42. โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน
43. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
44. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
45. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
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House Model แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน) 
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แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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5,000,000 100   1,043,390 100   2,000,000 100      1,661,700    100.00 9,705,090     100

5,000,000   100       1,043,390  100     2,000,000  100       1,661,700     100.00   9,705,090     100.00   
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  Promotion & Prevention Excellence -             -         -            -      2,000,000   100.00   100,000        6.02       2,100,000     21.64     
    คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก โดย ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา  -            -         -            -       2,000,000   100.00   -               -        2,000,000      20.61      

-            -         -            -       -            -        100,000        6.02       100,000        1.03       
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 Service Excellence 500,000     10.00     496,300     47.57   -           -       1,200,000     72.22     2,196,300     22.63     

-             -        176,300      16.90   -            -        200,000        12.04     376,300        3.88       

-             -        -       -            -        100,000        6.02       100,000        1.03       

-             -        200,000      19.17   -            -        -               -        200,000        2.06       
-             -        120,000      11.50   -            -        -               -        120,000        1.24       

-             -        -            -       -            -        192,750        11.60     192,750        1.99       

-             -        -            -       -            -        369,400        22.23     369,400        3.81       

-             -        -            -       -            -        142,150        8.55       142,150        1.46       

-             -        -            -       -            -        100,000        6.02       100,000        1.03       

-             -        -            -       -            -        95,700          5.76       95,700          0.99       

500,000      10.00     -            -       -            -        -               -        500,000        5.15       

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 People Excellence 750,000     15.00     67,090      6.43     -           -       150,000       105.52   967,090        9.96       
750,000      15.00     -       -            -        150,000        150.00   900,000        9.27       

-                -        67,090       6.43     -            -        -               -        67,090          0.69       
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 Governance Excellence 3,750,000   75.00     480,000     46.00   -           -       211,700       12.74     4,441,700     45.77     

840,250      16.81     180,000      17.25    -            -        -               -        1,020,250      10.51      
  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 2,809,750    56.20     -            -       -            -        211,700        12.74     3,021,450      31.13      

100,000      2.00       300,000      28.75    -            -        -               -        400,000        4.12       
หมายเหตุ

การคิดร้อยละ เป็นการคิดร้อยละของงบประมาณจากกรอบเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ กับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

  คณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง

ร้อยละ

รวมท้ังส้ิน

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รวมงบ PPA
(ระดับเขต)

คิดเป็น
ร้อยละ

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

คิดเป็น
ร้อยละ

    คณะท างาน Service plan สาขาสาขาบริการปฐมภูมิ

งบจังหวัด
ชายแดนใต้

    คณะท างาน Service plan สาขา โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

คิดเป็น
ร้อยละ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

   คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)

กรอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

    คณะท างาน Service plan สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

  คณะกรรมการเครือข่ายรังสีการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 12

คิดเป็น
ร้อยละ

   คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)

   คณะท างาน service plan สาขา การแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน

   คณะท างาน service plan สาขาโรคอุบัติเหตุฉุกเฉิน

   คณะท างาน service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม
   คณะท างาน service plan สาขาอายุรกรรม
   คณะท างาน service plan สาขาโรคไต
   คณะท างาน service plan สาขาโรคIntermediate Care

  ศูนย์ประสานงานการส่งต่อ โรงพยาบาลหาดใหญ่

คณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ เขต 12

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ าแนกตามคณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพที่ 12 
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แผนภาพสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

งบประมาณรวม  
5,000,000 บาท 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service 
Excellence งบประมาณ 
500,000 บาท 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 People 
Excellence งบประมาณ 
750,000 บาท 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance 
Excellence งบประมาณ 
3,750,000 บาท 

-ยุทธศาสตร์ที่ 1 P&P 
Excellence งบประมาณ 
100,000 บาท 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service 
Excellence งบประมาณ 
1,200,000 บาท 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 People 
Excellence งบประมาณ 
150,000 บาท 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance Excellence 
งบประมาณ 211,700 บาท 
 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 P&P 
Excellence งบประมาณ 
2,000,000 บาท 
  

งบประมาณรวม
1,043,390 บาท 

งบประมาณรวม 
2,000,000 บาท 

งบจากแหล่งอ่ืนๆ งบ PPA (ระดับเขต) งบจังหวัดชายแดนใต้ งบบริหารส านักงานเขต 

งบประมาณรวม
1,661,700 บาท 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12                                                               
รวมทั้งสิ้น (9,705,090 บาท) 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service 
Excellence งบประมาณ 
496,300 บาท 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 People 
Excellence งบประมาณ 
67,090 บาท 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance Excellence 
งบประมาณ 480,000 บาท 
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ล าดับ
 รหัส

งบประมาณ
 งบประมาณ  ไตรมาส1  ไตรมาส2  ไตรมาส3  ไตรมาส4 หมายเหตุ

   4,205,090    2,049,261    1,303,289     438,775     413,765 
แผนงาน

ผลผลิต
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและ
เครือข่ายของระบบสุขภาพ

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี

ผลผลิต
โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและ
เครือข่ายของระบบสุขภาพ

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต
ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง

กิจกรรม สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบ
เคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile 
unit for food safety)

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้าน
สุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ

ประเภทเงินงบประมาณ

1

4

2

N4526       200,000        50,000        50,000        50,000        50,000 งบสนับสนุน รพ.สต.ติดดาว

3

   2,500,000    1,635,486       864,514 

             -   

       25,000        25,000 งบสนับสนุนช้ีแจงการ
ตรวจราชการ รอบ 

1/2562

N4555       100,000        25,000        25,000        25,000        25,000 งบสนับสนุนหน่วย
ตรวจสอบเคล่ือนท่ีเพ่ือ

ความปลอดภัยด้านอาหาร
 (Mobile unit for food 

safety)

รวมท้ังส้ิน

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มกราคม 2562

             -   

งบบริหารส านักงานเขต 
งวดท่ี 1

N4548       100,000        25,000        25,000 

สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ล าดับ
 รหัส

งบประมาณ
 งบประมาณ  ไตรมาส1  ไตรมาส2  ไตรมาส3  ไตรมาส4 หมายเหตุประเภทเงินงบประมาณ

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้าน
สุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต
ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

กิจกรรม ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข
แผนงาน แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลผลิต
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการ
สุขภาพท้ังเชิงรุกและเชิงรับ

กิจกรรม

เสริสร้างสุขภาพควบคุมภัยสุขภาพและ
รักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณา
การ

5

6

งบสนับสนุนอ่านผลงาน
วิชาการระดับเขต

N4545 150,000      25,000        50,000        50,000       25,000       

27,925       งบสนับสนุนตรวจสอบ
ภายใน

N4548 111,700      27,925        27,925        27,925       

260,850     260,840     งบจังหวัดชายแดนภาคใต้

7

1,043,390 260,850      260,850      
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แผนงาน
แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
แผนงานท่ี 2 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับท่ี
1

งบประมาณท้ังส้ิน 2,100,000     บาท

โครงการหลักหลักท่ี 2 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
สุขภาพ

คณะท างานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ เขต 12

100,000                  

โครงการหลักท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ
โครงการหลักท่ี 1 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก
ปฐมวัย

ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา  2,000,000               

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention&Protection Excellence
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หน่วย : บาท

            -                -        2,000,000      100,000 2,100,000       

-          -           2,000,000     -         2,000,000       

-          -           2,000,000     -         2,000,000       
 1.โครงการคัดกรองเส่ียงหญิงต้ังครรภ์และส่งเสริมการ
เกิดอย่างมีคุณภาพในเขต 12 ปี 2562

 ศูนย์อนามัยท่ี 12
 ยะลา

 มกราคม  
2562 – 
กันยายน 
2562

  - หญิงต้ังครรภ์ได้รับคัด
กรองหญิงต้ังครรภ์ท่ีมี
ภาวะเส่ียงเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
 - หญิงคลอดท่ีได้รับการ
คัดกรองเส่ียง ไม่เสียชีวิต
จาการต้ังครรภ์และการ
คลอด

 ร้อยละ 20 

 ร้อยละ  0

-          -           2,000,000     -         2,000,000       

-          -           -           100,000     100,000         

-          -           -           100,000     100,000         
2.โครงการ หน่วยเคล่ือนท่ีเพ่ือความปลอดภัยด้าน
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพพ้ืนท่ี 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2562

คณะท างาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์ 
และบริการสุขภาพ
 เขต 12

ธันวาคม 
2561 - 
กันยายน 

2562

ผลการตรวจวิเคราะห์การ
ปนเป้ือนตัวอย่างอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

10,500 คร้ัง -          -           -           100,000     100,000         

 แผนงานท่ี 2 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

โครงการหลักหลักท่ี 2 คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

รวมท้ังส้ิน
 แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

 โครงการหลักท่ี 1 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

โครงการ/กิจกรรม รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

งบ PPA

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence
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แผนงาน
แผนงานท่ี 3 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
แผนงานท่ี 4 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 

ล าดับท่ี
1

2
3

4

5

6

7

8

9

งบประมาณท้ังส้ิน 2,196,300       บาท

โครงการหลักโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

โครงการหลักโครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลสมผล

โครงการหลักโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการหลักโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ5สาขาหลัก(สูตินรีเวช ศัลยกรรม
 อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออโธปิดิกส์•)

โครงการหลักโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ

โครงการหลักท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ
โครงการหลักโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ คณะท างาน Service plan สาขาสาขาบริการปฐมภูมิและ

สุขภาพองค์รวม
376,300         

โครงการหลักโครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care : IMC)

โครงการหลักพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

คณะท างาน service plan สาขาโรคIntermediate Care

คณะท างาน service plan สาขาโรคอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ศูนย์ระบบส่งต่อ โรงพยาบาลหาดใหญ่

142,150         คณะท างาน service plan สาขาโรคไตโครงการหลักโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

100,000         

595,700         

คณะท างาน Service plan สาขา โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

คณะท างาน Service plan สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

คณะท างาน service plan สาขา การแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ผสมผสาน

-คณะท างาน service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม 
-คณะท างาน service plan สาขาอายุรกรรม

คณะท างาน service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม

100,000         

200,000         

120,000         

457,950         

104,200         

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
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หน่วย : บาท

      500,000       496,300                -      1,200,000 2,196,300      
               -         176,300                -         200,000         376,300 
               -         176,300                -         200,000         376,300 

3.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่าย
ระบบสุขภาพ

คณะท างาน 
Service plan 
สาขาสาขาบริการ
ปฐมภูมิและ
สุขภาพองค์รวม

ธันวาคม 2561
 - มิถุนายน 
2562

               -                  -                  -         200,000         200,000 

4.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล(รพ.สต. ติดดาว)

คณะท างาน 
Service plan 
สาขาสาขาบริการ
ปฐมภูมิและ
สุขภาพองค์รวม

ธันวาคม 2561
 - มิถุนายน 
2562

               -         176,300                -                 -   176,300        

กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทีมเย่ียมประเมินรพ.สต.
คุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) ระดับเขตสุขภาพท่ี 12

              -           52,200               -                -   52,200          

กิจกรรมท่ี 2 การเย่ียมเสริมพลังประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
ระดับเขตสุขภาพท่ี 12

              -         113,600               -                -   113,600        

กิจกรรมท่ี 3 ค่าโลห่รางวัล                -           10,500                -                -   10,500          

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

รวมท้ังส้ิน
แผนงานท่ี 3 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 

โครงการหลักท่ี 3 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
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โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

-             320,000      -             904,300      1,224,300      
-             -             -             100,000      100,000        

5.โครงการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานระบบบริการ
สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ืองรัง
เขตสุขภาพท่ี 12

คณะท างาน 
Service plan 

สาขา โรคไม่ติดต่อ
เร้ือรังโดย

โรงพยาบาลตรัง

มกราคม - 
มีนาคม 2562

มีแนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง ของ
เขตสุขภาพท่ี 12

-             -             -             100,000      100,000        

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย
(CPG) ส าหรับดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM) โรค
ความดันโลหิตสูง (HTN) โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
และโรคหลอดลมอุดก้ันเร้ือรัง (COPD)

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานในเขต
พ้ืนท่ีรับบริการ 
(Type 1 & Type 1)
 ท่ีควบคุมระดับ
น้ าตาลได้ดีเพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน >20% -            -            -             14,000       14,000          

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมช้ีแจงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย 
(CPG) ร้อยละของผู้ป่วย

โรคความดันโลหิตสูง
ในเขตพ้ืนท่ีรับ
บริการ (Type1 & 
Type3)ท่ีควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี
เพ่ิมข้ึน

เพ่ิมข้ึน >20% -            -            -             49,000       49,000          

กิจกรรมท่ี 3 ประเมินแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย (CPG) 
และผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง ของทุกจังหวัดในเขต 12

ร้อยละของผู้ป่วย
โรคเบาหวานความ
ดันโลหิตสูงท่ีข้ึน
ทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเส่ียง
ต่อ
โรคหัวใจและหลอด
เลือด (CVD Risk)

>85% -            -            -             -            -              

กิจกรรมท่ี 4 จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน 
NCD ดีเด่นเขต 12

อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง

<7% -             -             -             37,000       37,000          

แผนงานท่ี 4 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการหลักท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
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โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

-             200,000      -             -            200,000        
6.โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย และการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผลในเครือข่ายเขตบริการ

คณะท างาน 
Service plan 
สาขาการใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล
โดยโรงพยาบาล

หาดใหญ่

กุมภาพันธ์ – 
30 มิถุนายน 

2562

บุคลากรของ
โรงพยาบาลในเขต
บริการสุขภาพท่ี ๑๒
 ได้รับความรู้และ
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับจากการอบรม
ไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้

มากกว่าร้อยละ
 80

-             200,000      -             -            200,000        

บุคลากรของ
โรงพยาบาลในเขต
บริการสุขภาพท่ี ๑๒
 สามารถน ามาตรฐาน
เก่ียวการดูแลผู้ป่วย
ติดเช้ือและการใช้ยา
ต้านจุลชีพอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีได้รับ
จากการอบรม ไปใช้
เป็นแนวปฏิบัติของ
โรงพยาบาลเพ่ือลด
อัตราของการเกิดเช้ือ
ด้ือยาในโรงพยาบาล

จ ำนวนโรงพยำบำลท่ี
ด ำเนินกิจกรรม
รณรงค์ Awareness

ร้อยละ 100

โครงการหลักท่ี 5 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสมผล
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โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

-             120,000      -             -            120,000        
7.โครงการบูรณาการใช้ศาสตร์มณีเวชร่วมกับงานแม่และ
เด็กในเขตสุขภาพท่ี 12

คณะท างาน 
service plan 
สาขา การแพทย์

แผนไทยและ
แพทย์ผสมผสาน 
 โดยโรงพยาบาล

หาดใหญ่

มกราคม - 
กันยายน 2562

หน่วยบริการท่ีเข้า
รับการอบรม
สามารถให้บริการ
ด้วยศาสตร์มณีเวช
ในโรงพยาบาล
-ลดอาการbirth 
asphyxia และ
postpartum 
hemorrhage

ให้บริการงาน
แพทย์แผน
ไทยและงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก ในหน่วย
บริการ เขต12
แพทย์/
พยาบาล/
แพทย์แผน
ไทย/เจ้าหน้าท่ี
ผู้เก่ียวข้อง 
จ านวน 200 
คน (จัด 2 
คร้ังๆละ100 
คน)

-             120,000      -             -            120,000        

-             -             -             457,950      88,550          
8.โครงการจัดประชุมพัฒนาเครือข่ายบริการเพ่ือความ
ปลอดภัยหญิงต้ังครรภ์และทารกแรกเกิด
เขตสุขภาพท่ี 12

คณะท างาน 
service plan 
สาขาสูตินรีเวช

กรรม โดย
โรงพยาบาลยะลา

กุมภาพันธ์ 
2562

ได้บทเรียน/แนว
ทางการปรับปรุง
ผลงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย

บุคลากร
สาธารณสุขท่ี
รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และ
เด็ก ในเขต
สุขภาพท่ี12 
จ านวน 150 
คน

-             -             -             88,550       88,550          

กิจกรรมท่ี 1. จัดประชุม Near miss Conference -             -             -             36,100       36,100          

โครงการหลักท่ี 6 โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการหลักท่ี 7 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ5สาขาหลัก(สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออโธปิดิกส์•)
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โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

กิจกรรมท่ี2. จัดประชุมพัฒนาการดูแลหญิงต้ังครรภ์กลุ่ม
เส่ียงต่อการคลอดก่อนก าหนด

-             -             -             52,450       52,450          

9.โครงการ พัฒนาเครือข่ายบริการตามแนวทางเวช
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย Sepsis 2019 เขตสุขภาพท่ี 12

คณะท างาน 
service plan 

สาขาอายุรกรรม 
โดยโรงพยาบาล

หาดใหญ่

ธันวาคม 2561
 - มิถุนายน 
2562

ลดอัตราผู้ป่วย 
Severe sepsis 
เสียชีวิต

<30% -             -             -             369,400      369,400        

กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายบริการตาม
แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย Sepsis 2019

-             -             -             100,000     100,000         

กิจกรรมท่ี2 จัดประชุมการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการ
ระบาดของเช้ือด้ือยาในเลือดภายในโรงพยาบาล

-             -             -             200,000     200,000         

กิจกรรมท่ี3 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Sepsis in 
Critical care

-             -             -             69,400       69,400           

-             -             -             104,200      104,200        
10.โครงการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ เขต
สุขภาพท่ี12

คณะท างาน 
service plan 
สาขาสูตินรีเวช
กรรม โดย
โรงพยาบาล
หาดใหญ่

ธันวาคม 2561
 – พฤษภาคม 
2562

ระบบส่งต่อผู้ป่วย
โรคหัวใจรวดเร็ว 
ทันเวลา

-             -             -             68,600       68,600          

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของผู้ป่วย STEMI คร้ังท่ี 1

แพทย์และพยาบาล
วิชาชีพท่ีรับผิดชอบ
ผู้ป่วยโรคหัวใจของ
โรงพยาบาลระดับ A
 – M1 ใน
โรงพยาบาลของเขต
สุขภาพท่ี 12

จ านวน 30 คน -             -             -             17,600       17,600          

โครงการหลักท่ี 8 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
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โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของผู้ป่วย STEMI คร้ังท่ี 2

แพทย์และพยาบาล
วิชาชีพท่ีรับผิดชอบ
ผู้ป่วยโรคหัวใจระดับ
 M2 - F3 ใน
โรงพยาบาลของเขต
สุขภาพท่ี 12

จ านวน 100 คน -             -             -             19,500       19,500          

กิจกรรมท่ี3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการส่งต่อ
ของผู้ป่วย STEMI คร้ังท่ี 3

คณะท างาน 5 คน 5 คน -             -             -             10,500       10,500          

กิจกรรมท่ี 4. เย่ียมนิเทศการด าเนินงานศูนย์โรคหัวใจ
เครือข่ายเขตสุขภาพท่ี ๑๒ (รพ.ตรัง และรพ.ยะลา)

-             -             -             21,000       21,000          

11. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเด็ก
โรคหัวใจชนิดผ่าตัดเปิดหัวใจ

คณะท างาน 
service plan 
สาขาสูตินรีเวช
กรรม โดย
โรงพยาบาล
หาดใหญ่

มกราคม - 
มิถุนายน 2562

ลดอัตราการการ
เสียชีวิตผู้ป่วยเด็ก
โรคหัวใจ

-            -            -             35,600       35,600          

กิจกรรมท่ี 1. ประชุมวิชาการ  : การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
หัวใจในเด็ก

คะแนนทดสอบ
ความรู้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลังการ
อบรมมากกว่าก่อน
อบรม

พยาบาล
วิชาชีพ
โรงพยาบาล
ระดับ A , S , 
M1 จ านวน 30
 คน

-             -             -             27,300       27,300          

กิจกรรมท่ี 2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ : ฝึกทักษะการ
พยาบาลผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

ผู้เข้ารับการอบรม
ร่วมโครงการครบ
ตามก าหนด
ระยะเวลาส้ินสุด
โครงการ

คณะผู้จัด
ประชุม 5 คน

-             -             -             8,300         8,300           



28

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

-             -             -             142,150      142,150        
12.โครงการพัฒนาการจัดการคลินิกชะลอไตเส่ือม เขต
สุขภาพท่ี 12

คณะท างาน 
service plan 
สาขาโรคไต โดย
โรงพยาบาล
หาดใหญ่

มกราคม – 
มิถุนายน 2562

ผู้ป่วยโรคไตวายท่ีมี
ท่ีอัตราการกรอง 
eGFR < 4 
ml/min/1.73/m2
 ต่อปี

ร้อยละ 66 -             -             -             142,150      142,150        

-             -             -             100,000      100,000        
13.โครงการ พัฒนาคุณภาพการรักษาผู้ป่วย 
Intermediate Care เขตสุขภาพท่ี 12

คณะท างาน 
service plan 
สาขาโรค
Intermediate 
Care โดย
โรงพยาบาลตรัง

มกราคม – 
มิถุนายน 2562

ยกระดับการเข้าถึง
บริการด้าน
สาธารณสุข

-             -             -             100,000      100,000        

กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การฝึกกิจวัตร
ประจ าวันพ้ืนฐาน การฝึกการท างานของมือ การกระตุ้น
การกลืนและการฝึกพูดเบ้ืองต้น

-             -             -             69,600       69,600          

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามบริการของหน่วยงานท่ีส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรมด้วยรายงานผลด าเนินงาน Intermediate care

-             -             -             -            -              

กิจกรรมท่ี 3 ประเมินผลลัพธ์คุณภาพบริการ (คะแนน 
Barthel Index)

-             -             -             -            -              

กิจกรรมท่ี 4 จัดประชุม Intermediate sharing region 
12

-             -             -             30,400       30,400          

โครงการหลักท่ี 9 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

โครงการหลักท่ี 10 โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง (Intermediate care : IMC)
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โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

500,000      -             -             95,700       595,700        
500,000      -             -             95,700       595,700        

14. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลการ
บาดเจ็บและภาวะฉุกเฉิน (TEAunit) เขตสุขภาพท่ี 12

คณะท างาน 
service plan 
สาขาโรคอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน โดย
โรงพยาบาลสงขลา

มกราคม –
สิงหาคม 2562

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม

ร้อยละ 80 -             -             -             95,700       95,700          

กิจกรรมท่ี 1. จัดประชุมพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลการบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉิน (TEA unit)

จ านวนผู้เข้ารับ
อบรมมีความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 -             -             -             80,700       80,700          

กิจกรรมท่ี2. การนิเทศติดตามก ากับการพัฒนา -             -             -             15,000       15,000          
15. โครงการระบบการส่งต่อเขตสุขภาพท่ี 12 ปี 2562 ศูนย์ประสานงาน

การส่งต่อ 
โรงพยาบาล
หาดใหญ่

ตุลาคม 2561
 –กันยายน 

2562

500,000      -             -             -            500,000        

โครงการหลักท่ี 11 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
แผนงานท่ี 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
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แผนงาน
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ล าดับท่ี
1

งบประมาณท้ังส้ิน 967,090          บาท

โครงการหลักท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ
โครงการหลักผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมือ
อาชีพ

-คณะอนุกรรมการ CHRO โดยส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12
- คณะกรรมการเครือข่ายรังสีการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 12

967,090           

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence



31

หน่วย : บาท

      750,000             67,090             -                    -                  -         150,000 967,090        
750,000      67,090            -           -               -              150,000      967,090        
750,000      67,090            -           -               -              150,000      967,090        

 16.การประเมินผลงานวิชาการของบุคลากรเพ่ือนเล่ือน
ระดับ

คณะอนุกรรมการ 
CHRO โดยส านักงาน

เขตสุขภาพท่ี 12

 ตุลาคม 2561-
กันยายน 2562

 ผลงานวิชาการท่ีส่งขอรับ
การประเมินฯ

 136 ราย       250,000 -                 -           -               -              150,000      400,000        

17.โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนาร่วมกันหลักสูตร
การเป็นข้าราชการท่ีดี ส าหรับแพทย์ ทันแพทย์ และ
เภสัชกร จบใหม่ เขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปี 2562

คณะอนุกรรมการ 
CHRO โดยส านักงาน

เขตสุขภาพท่ี 12

พฤษภาคม-
มิถุนายน 2562

แพทย์ ทันตแทย์ เภสัชกร
คู่สัญญา กระทรวง
สาธารณสุข

ประมาณ 250
 ราย

      500,000 -                 -           -               -              -             500,000        

18.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอันตราย
จากรังสี เขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

คณะกรรมการ
เครือข่ายรังสี

การแพทย์ เขต
สุขภาพท่ี 12

พฤศจิกายน 2561 ผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี
การแพทย์ในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 เขตสุขภาพท่ี 12

105 คน -            67,090            -           -               -              -             67,090         

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์
ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี

-            67,090             -           -                -              -             67,090          

งบบริหาร
ส านักงานเขต

รวม
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบ PPA งบอุดหนุน 
(พัฒนาบุคลากร)

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

รวมท้ังส้ิน
แผนงานท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการหลักท่ี 12 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 People excellence
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แผนงาน
แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

ล าดับท่ี

งบประมาณท้ังส้ิน 4,441,700     บาท

แผนงานท่ี 9 :  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

โครงการหลักท่ี 15 บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง -คณะอนุกรรมการ CFO 400,000                  

โครงการหลักท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ
โครงการหลักท่ี 13 ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง -คณะอนุกรรมการ CIO 

-ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12
3,758,650               

โครงการหลักท่ี 14 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ 
(NHIS)

-คณะอนุกรรมการ CIO 283,050                  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence
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หน่วย : บาท

3,750,000       480,000           -            -                211,700      4,441,700       
3,546,950       -                  -            -                211,700      3,758,650       
3,546,950       -                  -            -                211,700      3,758,650       

19.โครงการ ถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และขับเคล่ือน
การปฏิบัติงานสู่การพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างย่ังยืน 
2019 (Kick Off RH12 FOR THE FUTURE)

 คณะอนุกรรมการ CIO 
โดยส านักงานเขต

สุขภาพท่ี 12

 พฤศจิกายน 
2561

แผนยุทธศาสตร์เขต
สุขภาพท่ี 12 ถ่ายทอด

ไปยังพ้ืนท่ี

บุคลากรใน
พ้ืนท่ี 390 
คน

295,000          -                  -            -                -            295,000         

 20.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผบการตรวจ
ราชการและจัดท าแผนพัฒนาเขตสุขภาพท่ี 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 คณะอนุกรรมการ CIO 
โดยส านักงานเขต

สุขภาพท่ี 12

 สิงหาคม 
2562

 แผนปฏิบัติการของ
เขตสุขภาพท่ี 12 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

1 แผน 442,200                             -                 -                     -                 -   442,200         

21.สนับสนุนภารกิจงานตรวจสอบภายในและการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี

 12

ตุลาคม 2561
 - กันยายน 

2562

                  -   -                  -            -                111,700      111,700         

22.สนับสนุนภารกิจการตรวจราชการและนิเทศงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และบริหารจัดการ
ส านักงานเขต

 ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12

ตุลาคม 2561
 - กันยายน 

2562

-                -                  -            -                100,000      100,000         

23.ค่าใช้จ่ายภายในส านักงานเขตฯ  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12

ตุลาคม 2561
 - กันยายน 

2562

2,809,750       -                  -            -                -            2,809,750       

  - ค่าตอบแทน 5,000             -                  -            -                -            5,000            

  - ค่าใช้สอย 2,398,750        -                  -            -                -            2,398,750       

  - ค่าวัสดุ 316,000          -                  -            -                -            316,000         
  - ค่าสาธาณณูปโภค 90,000            -                  -            -                -            90,000           

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจังหวัดชายแดน
ใต้

รวมท้ังส้ิน
แผนงานท่ี 7 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการหลักท่ี 13 ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจังหวัดชายแดน
ใต้

          103,050            180,000               -                     -                 -   283,050         
          103,050            180,000               -                     -                 -   283,050         

24.โครงการอบรมช้ีแจงแนวทางการให้ HDC เพ่ือการ
รายงานและก ากับประเมินผล

 คณะอนุกรรมการ CIO 
โดยส านักงานเขต

สุขภาพท่ี 12

มกราคม - 
มิถุนายน 2562

1.ร้อยละของจังหวัดท่ี
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล
2.ร้อยละของหน่วย
บริการระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
สามารถแลกเปล่ียน 
ข้อมูลสุขภาพได้

1. ตัวแทน 
service 
plan แต่
ละสาขา 
ระดับเขต   
 2. ตัวแทน
 service 
plan แต่
ละสาขา 
ระดับจังหวัด

68,200           -                  -            -                -            68,200           

25.โครงการประกวด นวัตกรรมและคุณภาพข้อมูล  คณะอนุกรรมการ CIO 
โดยส านักงานเขต

สุขภาพท่ี 12

สิงหาคม 2562 ตัวช้ีวัดกระทรวง
1.ร้อยละของจังหวัดท่ี
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล
2.ร้อยละของหน่วย
บริการระดับปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
สามารถแลกเปล่ียน 
ข้อมูลสุขภาพได้

1 
คณะท างาน
สารสนเทศ 
เขต 2 
ผู้เข้าร่วม
ประกวด 
ตัวแทน
ระดับ
จังหวัด 14 
ทีม ทีมไม่
เกิน 3 คน  
3.ผู้เข้าร่วม
งาน จาก IT
 จังหวัดมา
รับ 50 คน

34,850           -                  -            -                -            34,850           

แผนงานท่ี 8 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการหลักท่ี 14 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจังหวัดชายแดน
ใต้

26.โครงการประเมินติดตาม HAIT และคุณภาพข้อมูล
สุขภาพ

 คณะอนุกรรมการ CIO 
โดยส านักงานเขต

สุขภาพท่ี 12

มกราคม - 
มิถุนายน 2562

ร้อยละของจังหวัดท่ี
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
 HAIT และ
ผู้รับผิดชอบ
งานข้อมูล
ของ รพ./
จังหวัด
คณะท างาน
 HAIT เขต

-               80,000             -            -                -            80,000           

27.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการตอบสนอง
ความต้องการตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพท่ี 12

 คณะอนุกรรมการ CIO 
โดยส านักงานเขต

สุขภาพท่ี 12

มกราคม - 
มิถุนายน 2562

ร้อยละของจังหวัดท่ี
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล

คณะท างาน
สารสนเทศ
เขตส
สุขภาพท่ี 
12 จ านวน 
20 คน

-                 100,000           -            -                -            100,000         

100,000          300,000           -            -                -            400,000         
100,000          300,000           -            -                -            400,000         

28.โครงการพัฒนาการบริหารระบบบัญชี Accounting
 Management

 คณะอนุกรรมการ CFO
 โดยส านักงานเขต

สุขภาพท่ี 12

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2562

น่วยบริการทุกแห่ง มี
ระบบบัญชี ท่ีมีคุณภาพ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
169 คน

          100,000 300,000           -            -                -            400,000         

แผนงานท่ี 9 :  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการหลักท่ี 15 บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
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 ร้อยละ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4  รวมจ านวนเงิน  คชจ.

1. ค่าบริหารจัดการ 1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12   1.1 ค่าตอบแทน

1.1.1ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00         5,000.00          0.10     

  1.2 ค่าใช้สอย
1.2.1คชจ.ในการเดินทางไปราชการ - ค่าเบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ/อ่ืนๆ ของบุคลากร

ใน'ส านักงานเขตและใน 7 จังหวัด
200,000.00     128,004.00     140,660.00     168,670.00     637,334.00      12.75    

(ประชุม/นิเทศงาน/ตรวจเย่ียมพ้ืนท่ี)
1.2.2ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - ค่าเบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พาหนะ/ค่าลงทะเบียน 100,000.00     78,000.00       122,000.00     50,000.00       350,000.00      7.00     

1.2.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการ
เขต ประชุมคณะท างานฯเขต และช้ีแจง
การตรวจราชการ

- ค่าใช้จ่ายจัดประชุมฯ 50,000.00       50,000.00       50,000.00       50,000.00       200,000.00      4.00     

1.2.4 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ - ค่าจ้างพขร.12,500.-บาทx12เดือนx1คน
- ค่าจ้างพขร.12,000.-บาทx12เดือนx2คน

109,500.00     109,500.00     109,500.00     109,500.00     438,000.00      8.76     

1.2.5 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด - ค่าจ้างแม่บ้าน11,770.-บาทx10เดือน* 10,986.00       35,310.00       35,310.00       35,310.00       116,916.00      2.34     

1.2.6 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20 เคร่ือง - ค่าเช่าเคร่ืองคอมฯ900-บาทx12เดือนx20เคร่ือง 54,000.00       54,000.00       54,000.00       54,000.00       216,000.00      4.32     
1.2.7 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา 8 
เคร่ือง

- ค่าเช่าโน๊ตบุค1,500.-บาทx12เดือนx8เคร่ือง 36,000.00       36,000.00       36,000.00       36,000.00       144,000.00      2.88     

1.2.8 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง - ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร3,000.-บาทx12
เดือนx1เคร่ือง

9,000.00         9,000.00         9,000.00         9,000.00         36,000.00        0.72     

1.2.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00       50,000.00        1.00     

1.2.10 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ช้ัน1 -                -                -                -                -                 -       

1.2.11 ค่าประกันรถยนต์ราชการ - ค่าประกันรถยนต์ราชการ 3คัน 57,000.00       38,000.00       95,000.00        1.90     
ค่าประกันภัยรถทะเบียน 2069 = 37,454.28
ค่าประกันภัยรถทะเบียน 772 = 18,310.91
ค่าประกันภัยรถทะเบียน 8812 = 37,782.77

1.2.12 ล้างแอร์ 7 เคร่ืองปีละ 2คร้ัง ล้างแอร์คร้ังท่ี 1 จ านวน  7 เคร่ือง 5,500.00         8,000.00         13,500.00        0.27     

ล้างแอร์คร้ังท่ี 2 จ านวน 9 เคร่ือง

1.2.13 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ - ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 37,000.00       5,000.00         5,000.00         5,000.00         52,000.00        1.04     

- ค่าซ่อมระบบบ าบัดน้ าเสีย

แผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
 แผนปีงบประมาณ 2562
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 ร้อยละ
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4  รวมจ านวนเงิน  คชจ.

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
 แผนปีงบประมาณ 2562

  1.3 ค่าวัสดุ

1.3.1ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00       20,000.00       20,000.00       10,000.00       60,000.00        1.20     

1.3.2ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00       15,000.00       15,000.00       10,000.00       50,000.00        1.00     

1.3.3ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00       50,000.00       50,000.00       50,000.00       200,000.00      4.00     

1.3.4ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00       10,000.00       10,000.00       8,000.00         38,000.00        0.76     

1.3.5ค่าวัสดุอ่ืนๆ (งานสวน , วัสดุไฟฟ้า) 2,000.00         2,000.00         2,000.00         2,000.00         8,000.00          0.16     

2.ค่าสาธาณณูปโภค

2.1 ค่าโทรศัพท์ - 10,000.-บาทx12เดือน 21,000.00       21,000.00       21,000.00       21,000.00       84,000.00        1.68     

2.2 ค่าอินเตอร์เน็ต - 3,000.-บาทx12เดือน 4,000.00         4,000.00         4,000.00         4,000.00         16,000.00        0.32     
2.โครงการเพ่ือพัฒนา 3.โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ 295,000.00     -                -                -                295,000.00      5.90     

เขตสุขภาพท่ี 12 4.โครงการสนับสนุนระบบส่งต่อฉุกเฉิน
โรงพยาบาลหาดใหญ่

500,000.00     -                -                -                500,000.00      10.00    

5.การประเมินผลงานวิชาการของ
บุคลากรเพ่ือนเล่ือนระดับ

50,000.00       75,000.00       75,000.00       50,000.00       250,000.00      5.00     

6.โครงการพัฒนาการบริหารระบบ
บัญชี Accounting Management

-                100,000.00     -                -                100,000.00      2.00     

7.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปผลการตรวจราชการและจัดท า
แผนพัฒนาเขตสุขภาพท่ี 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-                -                -                442,200.00     442,200.00      8.84     

8.โครงการอบรมช้ีแจงแนวทางการให้ 
HDC เพ่ือการรายงานและก ากับ
ประเมินผล

-                68,200.00       -                -                68,200.00        1.36     

9.โครงการประกวด นวัตกรรมและ
คุณภาพข้อมูล

-                -                34,850.00       -                34,850.00        0.70     

10.โครงการปฐมนิเทศและการสัมมนา
ร่วมกันหลักสูตรการเป็นข้าราชการท่ีดี 
ส าหรับแพทย์ ทันแพทย์ และเภสัชกร 
จบใหม่ เขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปี 
2562

-                -                500,000.00     -                500,000.00      10.00    

1,645,986.00  880,014.00    1,311,320.00  1,162,680.00  5,000,000.00    100.00 รวมค่าบริหารจัดการส านักงาน
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จังหวัด ช่ือหน่วยงาน สาขาService
 Plan

หลักสูตร ไตรมาส
 ท่ีจัด

ระยะเวลา แหล่งท่ีจัด จ านวน
 (คน)

ค่าลงทะเบียน
ต่อคน

งบประมาณ
ต่อคน (บาท)

รวมงบประมาณ 
(บาท)

หน่วย
บริการ

จ่ายสมทบ

สงขลา รพช.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 ณ อ าเภอนาทวี

ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 2 40,000 40,000 80,000

นราธิวาส รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 2 40,000 40,000 80,000

นราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

ยะลา รพ ยะลา ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 3 40,000 40,000 120,000

สงขลา รพศ.หาดใหญ่ ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 6 40,000 40,000 240,000

สงขลา รพ.สงขลา ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

สตูล รพ.สตูล ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

ตรัง รพ.ตรัง ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 2 40,000 40,000 80,000

ปัตตานี รพ.ปัตตานี ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 4 40,000 40,000 160,000

ปัตตานี รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี ทารกแรกเกิด เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤต
ทารกแรกเกิด

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

สงขลา รพช.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
 ณ อ าเภอนาทวี

อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000

ตรัง รพ.ตรัง อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 2 45,000 45,000 90,000

แผนงบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan เขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปีงบประมาณ 2562
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จังหวัด ช่ือหน่วยงาน สาขาService
 Plan

หลักสูตร ไตรมาส
 ท่ีจัด

ระยะเวลา แหล่งท่ีจัด จ านวน
 (คน)

ค่าลงทะเบียน
ต่อคน

งบประมาณ
ต่อคน (บาท)

รวมงบประมาณ 
(บาท)

หน่วย
บริการ

จ่ายสมทบ

นราธิวาส รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 2 45,000 45,000 90,000

นราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000

ยะลา รพ ยะลา อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000

ยะลา รพ.เบตง อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000

สงขลา รพศ.หาดใหญ่ อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 3 45,000 45,000 135,000

พัทลุง รพ.พัทลุง อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000

สงขลา รพ.สงขลา อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 3 45,000 45,000 135,000

สตูล รพ.สตูล อายุรกรรม เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 2 4เดือน วพบ.ยะลา 1 45,000 45,000 45,000

ตรัง รพ.กันตัง อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

ตรัง รพ.ห้วยยอด อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

สตูล รพ.ท่าแพ อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

สตูล รพ.ทุ่งหว้า อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

สตูล รพ.ควนกาหลง อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

สงขลา รพ.สะเดา อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

สงขลา รพ.เทพา อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

สงขลา รพ.ควนเนียง อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

สงขลา รพ.ปาดังเบซาร์ อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

สงขลา รพ.สิงหนคร อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

ยะลา รพ.รามัน อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

ยะลา รพร.ยะหา อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

นราธิวาส รพ.รือเสาะ อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

นราธิวาส รพ.เจาะไอร้อง อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333
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นราธิวาส รพ.บาเจาะ อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333
ตรัง รพ.ตรัง อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 2 62,000 61,666 123,332 668

นราธิวาส รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,666 334

นราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,666 334

ยะลา รพ ยะลา อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,666 334

ยะลา รพ.เบตง อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,667 333

พัทลุง รพ.พัทลุง อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,666 334

สตูล รพ.สตูล อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,666 334

ปัตตานี รพ.ปัตตานี อุบัติเหตุ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 2 4เดือน วพบ.ตรัง 1 62,000 61,667 61,666 334

ตรัง รพ.ย่านตาขาว แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

สงขลา รพ.สะเดา แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

สงขลา รพ.สะบ้าย้อย แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

สงขลา รพ.สิงหนคร แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

ยะลา รพ.รามัน แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

ยะลา รพ.ธารโต แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

ยะลา รพ.กาบัง แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

นราธิวาส รพ.แว้ง แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

ตรัง รพ.ตรัง แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000
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นราธิวาส รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

2 40,000 40,000 80,000

นราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

ยะลา รพ ยะลา แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

สงขลา รพศ.หาดใหญ่ แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

พัทลุง รพ.พัทลุง แม่และเด็ก เฉพาะทางการพยาบาลผดุงครรภ์ 2 4เดือน คพบ. ม.สงขลา
นครินทร์

1 40,000 40,000 40,000

ยะลา รพ.เบตง โรคไม่ติดต่อ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

พัทลุง รพ.พัทลุง โรคไม่ติดต่อ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

สตูล รพ.สตูล โรคไม่ติดต่อ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

นราธิวาส รพ.สุไหงโก-ลก โรคไม่ติดต่อ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

สงขลา รพ.หาดใหญ่ โรคไม่ติดต่อ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

ปัตตานี รพ.ปัตตานี โรคไม่ติดต่อ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

สงขลา รพ.สงขลา โรคไม่ติดต่อ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง

2 4เดือน รพ.หาดใหญ่ 1 40,000 40,000 40,000

85 4,000,000 .-บาทรวมท้ังส้ิน คน


