




การจัดท าแผนในปีที่ผ่านมา

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมลี
การ์เดนส์พล่าซ่า จังหวัดสงขลา

รูปแบบกิจกรรม หน่วยงานส่งแบบเสนอ
โครงการ>สนง.เขตรวบรวม>ทบทวน/พิจารณา
แต่ละ C (แยกห้อง)>น าเสนอต่อ ผตร.

วันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา 
รีสอร์ท จังหวัดตรัง

รูปแบบกิจกรรม แบ่งกลุ่มย่อยจัดท ารายงานการสรุปผลการ
ตรวจราชการ และน าเสนอผลการตรวจราชการกระทรวง          
แบ่งกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็น เพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
น าเสนอแผนพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ตามกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม 
และวิพากย์ โดยคณะผู้บริหาร สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
และวิพากย์ เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ครั้งที่ 1 : 
ระหว่างวันที่ 4 - 5 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา 
รูปแบบกิจกรรม สรุปปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ จัดท า                    
ยุทธศาสตร์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบงานจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ครั้งที่ 2 : วันที่ 17 ก.ย. 2561

ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา รูปแบบกิจกรรม พิจารณากลั่นกรอง

แผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ครั้งที่ 3 : 

วันที่ 18 - 20 ก.ย.2561 ณ โรงแรมขนอม ซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮ

เทล จังหวัดนครศรีธรรมราช รูปแบบกิจกรรม รับฟังความคิดเห็น

ผู้เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 และเห็นชอบในหลักการ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปีงบประมาณ 2562

แผนปีงบประมาณ 2561

แผนปีงบประมาณ 2560



1.โครงการจัดท าแผน มีการสอดแทรกกิจกรรมอื่น ท าให้มีเวลาจ ากัด 
2.เขตฯ ก าหนดยุทธศาสตร์ก่อนกระทรวง
3.ขาดการวิเคราะห์ผลการด าเนินโครงการ
4.การถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการด าเนินกิจกรรมไม่ชัดเจน
5.โครงการที่หน่วยงานเสนอ ไม่เป็นไปตามปัญหาหลัก/นโยบายที่ส าคัญของเขต
6.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุก C
7.ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 

ปัญหา อุปสรรคในการจัดท าแผนปีที่ผ่านมา



แนวความคิดการจัดท าแผนในปี 2563

• เน้นการสอดประสานกับแผนพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 อื่นๆ เช่น แผน HR 
Blue print, Service initiative model (3/AAA)

• มุ่งเน้นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ และร่วมวิพากษ์แนว
ทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

• เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหาหลัก/นโยบายได้อย่างตรงจุด มีผลการ
ด าเนินการที่ชัดเจน สามารถประเมิน/วัดผลได้ 



Time Line กระบวนการจัดท าแผน ปี 2563

ประชุมสรุปผลการ
ตรวจราชการและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์

แจ้งพื้นท่ีจัดท าแบบ
เสนอโครงการ

ประชุมพิจารณา
กลั่นกรอง
โครงการ

ก าหนดส่งตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 5 
5 5

แผนปฏิบัติการเขต
สุขภาพที่ 12 ฉบับ
สมบูรณ์

7-9 สิงหาคม 
2562

23 สิงหาคม 
2562

13 กันยายน 
2562

กุมภาพันธ์ 2563

กันยายน 2562



ปฏิทินการจัดท าแผนเขตฯ 2563

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ
26 ก.ค. 62 ส านักงานเขตฯ จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการตรวจราชการ และจัดท าแผนเขตฯ สนข. 12

7 – 9 ส.ค. 62 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ

ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สนข.12+สตป.

23 ส.ค. 62 ส านักงานเขตฯ จัดส่งข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2563 ไปยังส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด ศูนย์วิชาการในเขต และประธานคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อจัดท าแบบเสนอโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 

สนข. 12

13 ก.ย. 62 ก าหนดส่งแบบเสนอโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 ผู้รับผิดชอบโครงการ

20 ก.ย. 62 ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 CIO

ก.ย. 62 เสนอโครงการที่ผ่านการกลั่นกรอง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพที่ 12 CIO

ก.ย.62 ก าหนดส่งตัวช้ีวัดการวัดผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 5 5 เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 CIO

ก.ย. 62 จัดท า ร่างแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 CIO

ม.ค. 63 เสนอ(ร่าง)แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อผู้ตรวจราชการฯ พิจารณาลงนามอนุมัติ CIO

ก.พ. 63 จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวในการด าเนิน

โครงการต่อไป

CIO



งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งงบประมาณ งบปี 2560 งบปี 2561 งบปี 2562 ประมาณการงบประมาณ 

ปี2563

งบบริหารส านักงานเขต 10,000,000 7,000,000 5,000,000 5,000,000

งบจังหวัดชายแดนใต้ 3,465,350 6,296,300 1,743,390.00 2,000,000

งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร 5,805,000 3,392,000 4,000,000 4,000,000

งบอื่นๆ เช่น สนับสนุนอาหารปลอดภัย/ สนับสนุนการ
ตรวจราชการ/ สนับสนุนภารกิจตรวจสอบภายใน/ 
สนับสนุน รพ.สต.ติดดาว/ สนับสนุน อวช.

708,880 1,114,730 1,117,700 1,000,000

รวม 19,979,230 17,803,030 11,861,090 12,000,000

ได้รับงบประมาณ คิดเป็น 
89.10% จากงบประมาณ

ปี 2561

ได้รับงบประมาณคิดเป็น 
66.66% จาก

งบประมาณ ปี 2562

ประมาณการงบประมาณ ปี 
2563 คิดเป็น 101.17% 
จากงบประมาณปี 2562



หลักเกณฑ์ในการจัดท าโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

✓ ตรงกับเข็มมุ่ง/ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ

✓ การด าเนินงาน หรือกลุ่มเป้าหมาย ในระดับเขตสุขภาพ บ้านเลขที่ 12 
AAA

✓ สามารถบริหารแผนการด าเนินงานได้ทันระยะเวลา

✓ มีผลลัพธ์ในการด าเนินการที่ชัดเจน สามารถประเมินหรือวัดผลได้

✓ ไม่ใช่โครงการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ ต่างๆ



แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 2563



ใบงาน

• ก ำหนดสง่ Template ตวัชีว้ดัและคำ่
เปำ้หมำย ตำมยทุธศำสตร์ 555



5 โรค ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
Fast Tracks
Stroke/Heart/Sepsis

SP สาขา
Stroke/Heart/Sepsis

Maternal Death MCH Board

New Born SP New Born

Cancer SP Cancer

Trauma/ECS SP Trauma

ตัวชี้วัดที่ต้องก ากับติดตาม 5 โรคส าคัญตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



5 ระบบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

แผนไทย/กัญชา SP แผนไทย

ยาเสพติด SP ยาเสพติด

Green&Clean CPPO สิ่งแวดล้อม

G&D Vaccine CPPO กลุ่มวัย

IMC SP IMC

ตัวชี้วัดที่ต้องก ากับติดตาม 5 ระบบส าคัญตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



5 สนับสนุน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ

E-Health CIO

RHR Unit CHRO

Collaboration พชอ.

Feed CFO

HA/PMQA/PNC/
รพ.สต.ติดดาว

CGO

ตัวชี้วัดที่ต้องก ากับติดตาม 5 ประเด็นสนับสนุนส าคัญตามยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


