
หลักเกณฑและเงือ่นไขการสงผลงานเขาประกวดนวัตกรรมสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 
1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเขตสุขภาพที่ 12  

    ผูรับผิดชอบ นายวุฒิชัย วองไว ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัด  สํานักงานเขตสุขภาพที่ 12   
   โทรศัพท 074323431 E-mail  cioregion12@gmail.com 

2. ความสอดคลอง 
2.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปดานสาธารณสุข (4 Excellence)  Government Excellence  
2.2  แผนงานที่ 13 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

3. หลักการและเหตุผล 

  การขับเคลื่อนการดําเนินงานในระบบบริการสุขภาพใหมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารจัดการและสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพตอองคประกอบตางๆในระบบสขุภาพ 
กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง โดยมี
แนวคิดปฏิรูประบบการดําเนินงานดาน eHealth หรือ Health IT ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือและบริการที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการดูแลสุขภาพที่สามารถเช่ือมโยงระหวางผูปวยและผูใหบริการดานสุขภาพ 
รวมถึงผูเช่ียวชาญดานสุขภาพครอบคลุมถึงการรับสงขอมูลสุขภาพระหวางหนวยงานตางๆ รวมถึงระบบใบสั่งยา
อิเล็กทรอนิกส, ขอมูลสุขภาพ, ระบบการสงตอ, เครือขายบริการสุขภาพ, telemedicine, อุปกรณเสริมรวมทั้ง
อุปกรณพกพาตางๆที่ใชในระบบสุขภาพ, เว็บทาสุขภาพ, โครงการพื้นฐานดาน IT, ขอมูลสําหรับการวิจัยและการ
ดูแลทางคลินิกและเครื่องมือไอซีทีอื่นๆ ที่ชวยใหการดําเนินการดาน eHealth ดีย่ิงข้ึน รวมถึงการใชอินเตอรเน็ต
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆเพื่อการเผยแพรหรือใหบริการขอมูลการดูแลสุขภาพแกประชาชน   
             สํานักงานเขตสุขภาพที่ 12 โดยคณะทํางานสารสนเทศเขตสุขภาพที่ 12 พิจารณาแลวเห็นวาการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication technology) เพื่อสุขภาพ 
eHealth สามารถนํามาใชในการวางกลยุทธดานสุขภาพ เพราะเน่ืองจากโลกดิจิทัลที่มีการเจริญเติบโตและ
ขยายตัวมากข้ึน ดังน้ันจึงไดดําเนินการจัดประกวดนวัตกรรมซอฟตแวรดานสุขภาพเขตสุขภาพที่ 12 ประจําป 
2562 เพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 12 และนําแนวคิดผลงาน 
การประกวดนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
ผูใชบริการและสอดรับกับยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบัน 
 

4. วัตถุประสงค 

 4.1 เพื่อเผยแพรนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
 4.2 เพื่อสงเสริมและยกระดับขีดความสารถบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความรูดานนวัตกรรม 
 4.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมอืทางวิชาการระหวางหนวยงาน และสรางระบบการทํางานเชิงบูรณา
การดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
5. กลุมเปาหมาย    

5.1. เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 
 



6. วิธีดําเนินการ 

 6.1 กําหนดประเด็นและหัวขอโดยคณะทํางานดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดฯ 
6.2 แตงต้ังคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมฯ/คณะทํางานดําเนินงานฯ 

6.3 ประกาศรบัสมัครผลงานนวัตกรรมฯ 
6.4 ดําเนินการคัดเลอืกผลงานฯ  
 6.4.1 คัดกรองผลงานนวัตกรรมฯ โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมฯ 
 6.4.2 ผูสงผลงานทีผ่านการคัดเลือกนําเสนอผลงานนวัตกรรมฯ/ตัดสิน 
 6.4.3 จัดพิธีมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดฯ โดยผูบริหารระดับสงูของเขตสุขภาพที่ 12 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

           ระยะเวลา  3 มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 

กิจกรรม 
 

ดําเนินการ 
1.กําหนดประเด็นและหัวขอ 

- กําหนดประเด็นและหัวขอโดยคณะทํางานดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน
ผลการประกวดฯ 

3 – 7 มิ.ย.62 
 

- แตงต้ังคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมฯ/คณะทาํงานดําเนินงานฯ 10 – 14 มิ.ย.62 

2.ประกาศรับสมัครผลงานนวัตกรรมฯ 

- ประกาศรับสมัครผลงานนวัตกรรมฯ 18 มิ.ย.62 
- สงผลงานฯ 18 มิ.ย.– 18 ก.ค.62 

3.ดําเนินการคัดเลือกผลงานฯ 
- คัดกรองผลงานนวัตกรรมฯ โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมฯ 10 – 15 ก.ค.62 
- ผูสงผลงานที่ผานการคัดเลือกนําเสนอผลงานนวัตกรรมฯ/ตัดสิน 20 – 25 ก.ค.62 
- จัดพิธีมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดฯ โดยผูบรหิารระดับสูงของเขตสุขภาพ

ที่ 12 
งานมหรกรรม

วิชาการ  
14-16 ส.ค.62 

 

8. สถานท่ีในการดําเนินการ 

กิจกรรม 
 

สถานที่ดําเนินการ 
1.กําหนดประเด็นและหัวขอ 

- กําหนดประเด็นและหัวขอโดยคณะทํางานดําเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน
ผลการประกวดฯ 

สนข.12 
 

- แตงต้ังคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมฯ/คณะทาํงานดําเนินงานฯ สนข.12 

2.ประกาศรับสมัครผลงานนวัตกรรมฯ 

- ประกาศรับสมัครผลงานนวัตกรรมฯ สนข.12 
- สงผลงานฯ                สนข.12 

 



3.ดําเนินการคัดเลือกผลงานฯ 
- คัดกรองผลงานนวัตกรรมฯ โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมฯ สนข.12 
- ผูสงผลงานที่ผานการคัดเลือกนําเสนอผลงานนวัตกรรมฯ/ตัดสิน สนข.12 
- จัดพิธีมอบรางวัลแกผูชนะการประกวดฯ โดยผูบรหิารระดับสูงของเขตสุขภาพ

ที่ 12 
งานมหรกรรม

วิชาการ 
14-16 ส.ค.62 

 

9. เง่ือนไขการสมัคร  

1. ผูสมัครเลือกสงผลงานไดเพียง 1 ผลงาน และสงช่ือผูนําเสนอไดไมเกิน ๓ คน 

2. ผลงานที่สงเขาประกวด 

 2.1 ตองไมมีเน้ือหาที่ขัดตอความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม 

 2.2 ตองเปนซอฟแวรที่พัฒนาเสร็จสมบูรณสามารถใชงานไดจริง โดยจะตองพัฒนาข้ึนมาเอง ไม

ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด หากตรวจสอบพบในภายหลงัวา ผลงานที่ไดรับรางวัลมีการลอกเลียนแบบมาจากผลงาน

อื่น จะถือวาผลการตัดสินน้ันเปนโมฆะ 

 2.3 ซอฟตแวร เน้ือหา หรือองคประกอบอื่นใดที่ใชในการผลิต ตองไมละเมิดทรัพยสินทาปญญาของผูอื่น 

และตองไมเขาขายการกระทําอื่นใดที่เปนความผิดตามพระราชบัญญัติดว ยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๔ 

 2.5 กรณีผลงานเคยไดรับรางวัลจากการประกวดอื่นๆ มาแลว หรือ เผยแพร หรือ ผานการติดต้ังบน 

Store หรือ เปดใชบริการเกิดผลประโยชนในแงธุรกิจแลว จะอนุญาตใหรวมประกวดได โดยมีเงื่อนไขคือ ขอให 

ตอยอดพัฒนา ผลงานเพิ่มเติมใหมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ และใหเขียนรายงานเปรียบเทียบ 

ขอแตกตางผลงาน กอนและหลัง เชน ผานประกวดเวทีไหน ไดรางวัลหรือไม เมือไหร หรือ เพิ่ม feature อะไรใหม 

บาง มีความแตกตาง ตอยอด หรือเพิ่มประโยชนหรือคุณสมบัติดานเทคนิค หรือการใชงานอื่นๆ มาประกอบดวย 

ใหคณะกรรมการทราบดวย 

 2.6 ผูที่สงผลงานเขาประกวด จะตองเปนเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 12 เทาน้ัน 

10. หลักเกณฑการประกวด 

 1. คําตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนสิ้นสุด 

 2. ในระหวางการพิจารณาผลงาน ทานอนุญาตใหทางเราติดตอเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวของกับ 

ผลงาน ตามที่อยูที่ทานใหในใบสมัคร 

 3. ทานอนุญาตให สํานักงานเขตสุขภาพที่ 12 เผยแพรผลงานของทานเพื่อเปนวิทยาทาน โดยทางทีมงาน

จะทําการประชาสัมพันธ ผลงานของทานในเรื่องของขอมูลที่ไมเกี่ยวกับความลับทางการคา ทางเทคนิค หรือ 

ขอสัญญาใดๆ ที่ทานมี ภาระผูกพันอยูกับหนวยงานอื่น 



 4. ผูพัฒนาตองติดตามขอมูลขาวสารที่ทางสํานักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประกาศเปนระยะๆ ผานทางเว็บ

ไซต อีเมล หรือ จดหมาย ตลอดจนใหความรวมมือในการแจงปรับปรุงขอมูลของผูพัฒนา หากมีการเปลี่ยนแปลง

จากขอเสนอผลงานแกสํานักงานเขตสุขภาพที่ 12 เปนลายลักษณอักษรทุกครั้งเพื่อผลประโยชนของผูพัฒนาเอง 

11. กรรมสิทธแอปพลิเคชั่นท่ีเขารวมการประกวดฯ 

 1. ทานตองเปนเจาของผลงาน หรือ ไดรับอนุญาตจากเจาของผลงาน ในการสงเขาประกวด รวมถึง 

สวนประกอบ ของผลงานและเน้ือหา ตองไมมีการละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย หากมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน 

ผูเขาประกวดจะตองเปน ผูรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด 

 2. ผลงานแนวคิดทุกผลงานทุกรอบ จะถือเปนลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูประกวด 

 3. หากบุคคลภายนอกกลาวอางหรือใชสิทธิเรียกรองไดวามีการละเมดิลิขสิทธ์ิ สิทธิในทรัพยสินทางปญญา

ใดใน ผลงานที่ไดรับรางวัล ทางคณะกรรมการพิจารณาผลขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกคืนรางวัลที่ไดรับสําหรับ 

กรณีที่พิสูจนไดวา เปนจริงตามขอกลาวอาง 

 4. ขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธความรับผิดชอบตอคาเสียหายใดๆ อันเกิดจากการการที่บุคคลภายนอก 

กลาวอาง หรือใชสิทธิเรียกรองไดวามีการละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิในทรัพยสิน ทางปญญาใดในผลงานที่ไดรับรางวัล

สําหรับกรณีที่พิสูจน ไดวาเปนจริงตามขอกลาวอาง 

12. เกณฑการพิจารณา 

 1. ผูสมัครตองกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอรมสงผลงานเขาประกวดใหสมบูรณตามที่กําหนด 

 2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธ์ิที่จะขอขอมูล

เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 

 3. ผูที่ผานการคัดเลือกรอบขอเสนอผลงานตามเกณฑการตัดสินที่กําหนดไว จะมีสิทธ์ิผานเขารอบนําเสนอ

ผลงานและรอบชิงชนะเลิศตามลําดับ 

 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนที่สิ้นสุด 

13. รางวัลผลงาน แสดงผลงาน/รับเกียรติบัตรในงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพท่ี 12 

 - รางวัลชนะเลิศ 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

 - รางวัลชมเชย 2 รางวัล 


