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ค ำน ำ 
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 3 มาตรา 9 บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท า

จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ส านักงานเขต
สุขภาพที่ 12 เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ของเขตสุขภาพที่ 12 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ของส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 จัดท าโดยการรวบรวมแผนค าของบประมาณของโครงการ ของหน่วยงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 โดยรวบรวมในลักษณะของกลุ่ม
งานตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ 3487/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นั้น ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 โดยคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 จึงได้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
และแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้การด าเนินงานตาม พันธกิจของส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 
สามารถขับเคลื่อน เขตสุขภาพท่ี 12 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเขตสุขภาพท่ี 12 ที่ก าหนดไว้ได้ 

แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 12 ส่วนสรุป
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ และส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี คือ 1) ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) 2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3) บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence) 4)บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และมี 15 แผนงาน 41 โครงการหลัก เป็นส่วนขับเคลื่อนที่ส าคัญ แผนปฏิบัติการฯ 
และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ก าหนดประเด็นมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน คือ 5 โรค 5 ระบบ และ 5 
สนับสนุน ซึ่งมีส่วนส าคัญในการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการติดตามแ ละ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุเป้าหมายตามโครงการ และเป้าหมาย ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 เป็นองค์กรหลักในกำรด ำเนินงำน เพ่ือพัฒนำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนใน

พ้ืนที่ มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุม โดยใช้หลักกำร “เครือข่ำยบริกำรที่ไร้รอยต่อ” 

(Seamless Health Service Network) โดยใช้รูปแบบการจัดบริการสุขภาพตามลักษณะของพ้ืนที่ “บ้านเลขที่ 12/AAA สร้างภาพ” เป็นกลไกส าคัญที่ขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12 ทั้งนี้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของเขตสุขภาพที่ 12 ค านึงถึงความสอดคล้องของนโยบายในทุกระดับซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติราชการเพ่ือสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และก าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 ณ บีพี สมิหลา 
บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต (BP SAMILA BEACH HOTEL & RESORT) อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต และทบทวน
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมารวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดเป้าหมาย มาตรการ กลยุทธ์ รวมถึงการบูรณาการแผนงาน เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการมีความสมบูรณ์ 
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 จึงได้จัดประชุมพิจารณาโครงการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมส านักงาน
เขตสุขภาพท่ี 12 เพ่ือกลั่นกรองค าขอโครงการ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เขตสุขภาพท่ี 12 เพ่ือให้ความเห็นชอบการพิจารณาโครงการต่างๆ ต่อไป 

โครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาจากการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ สามารถสรุปตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข    
4 ด้าน (4 Excellence) ได้ ดังนี้ 

1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย       
(ด้านสุขภาพ) งบประมาณ 1,000,000 บาท แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ งบประมาณ 100,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,100,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.66 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) ประกอบไปด้วยแผนงาน 1) แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) งบประมาณ 
655,510 บาท 2) แผนงาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ  งบประมาณ 44,400 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 699,910 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 5.51 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) ประกอบด้วยแผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
4,627,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.43 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
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4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) ประกอบไปด้วยแผนงาน 1) แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กร
คุณภาพ งบประมาณ 4,675,000 บาท 2) แผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ งบประมาณ 300,000 บาท 3) แผนงาน การพัฒนางานวิจัย          
และนวัตกรรมด้านสุขภาพ งบประมาณ 1,300,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,275,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.40 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,701,910 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยสิบ
บาทถ้วน) จาก 6 แหล่งงบประมาณ โดยมีโครงการ/รายการที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 23 โครงการ/รายการ ซึ่งจะเป็นเครื่องที่จะใช้ในการก ากับ ควบคุมการด าเนินงาน ให้
เป็นไปตามทิศทาง หรือแผนที่ได้ก าหนดไว้ เพื่อมุ่งแก้ปัญหา และพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ แผนปฏิบัติราชการของ
เขตสุขภาพที่ 12 มีความส าคัญในการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในระดับเขตสุขภาพ เพ่ือเป็นกรอบในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเพื่อก่อให้เกิดการด าเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อไป 

 

 
                  นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ 
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            กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพ เพ่ือให้แต่ละเขตสุขภาพ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 4- 8 จังหวัด และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างย่ังยืน เป็นรูปธรรมและสร้างระบบบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพ ท้ังน้ีโดยมีส านักงานเขตุสภาพท่ี 1- 12 เป็นหน่วยราชการส่วนกลางท่ีมีท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะ
เทียบเท่ากอง ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าส่ังกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 114/2558 เร่ืองการจัดต้ังส านักงานเขตสุขภาพ

           เขตสุขภาพท่ี 12 ต้ังอยู่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เขตสุขภาพท่ี 12 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นคาบสมุทร
ท่ีมีทะเลขนาบท้ังสองด้าน คือ ฝ่ังตะวันออกด้านอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฝ่ังตะวันตกด้านอันดามัน ได้แก่ จังหวัดตรัง สตูล  ทิศเหนือติดพ้ืนท่ีจังหวัดในเขต
สุขภาพท่ี 11 และทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย

           พ้ืนท่ีในเขตสุขภาพท่ี 12 เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ  เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืนแถบมรสุม คือ มีฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้ง
ส้ันๆ จากสภาพท่ีมีความจ าเพาะทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ท าให้ภาคใต้ตอนล่าง เป็นสังคมท่ีมีความแตกต่าง หลากหลายท้ังทางเช้ือชาติ ภาษาศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ท่ีแตกต่าง
จากภาคอ่ืนๆ ของประเทศ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย  การใช้ภาษายาวีเป็นภาษาพ้ืนเมือง และประเพณีถือศีลอด ในเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม ประเพณีถือศีลกินเจของคนไทยเช้ือสาย
จีน และประเพณีชักพระ ของชาวไทยพุทธ  เป็นต้น

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

แผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เขตสุขภาพท่ี 12

**************************************************************

ตรัง พัทลุง

สตูล
สงขลา

ปัตตานี

ยะลา
นราธิวาส
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1. คณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพท่ี 12
โครงสร้างการบริหารงานเขตสุขภาพท่ี 12 ปี 2563

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

CEO (ผู้ตรวจราชการ)
นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ

สาธารณสุขนิเทศก์
นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ
ภก.ประเวศ หมีดเส็น 

นางสุนันทา กาญจนพงศ์

ประธาน 
นพ.สงกรานต์  ไหมชุม

ประธาน 
นพ.อินทร์ จันแดง

ประธาน 
นพ.ดุษฏี คงตระกูลทรัพย์

การบริหารทรัพยากร
บุคคล (CHRO) 

การบริหารการเงิน
การคลัง (CFO)

ประธาน
นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์

ประธาน 
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ

การพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาล (CGO)

ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ (CIO)

การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (CSO)

การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง

ผู้บริโภค (CPPO)

ประธาน
นพ.ชัยรัตน์ ล าโป
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ข้อมูลประชากร เขตสุขภาพท่ี 12

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 172 เทศบาล 443 องค์การบริหารส่วนต าบล มีจ านวนครัวเรือนท้ังส้ิน 1,648,567 หลังคาเรือน พ้ืนท่ีประมาณ 29,593.209 ตร.กม.

         เขตสุขภาพท่ี 12 มีประชากรรวมท้ังส้ิน 4,997,037 คน โดยเป็นเพศชายร้อยละ 49.18 และเพศหญิงอยู่ท่ี ร้อยละ 50.82 โดยมีสัดส่วนผู้นับถือศาสนาอิสลาม
มากกว่าศาสนาพุทธอยู่ท่ีร้อยละ 52.95 : 45.84 โดยมีผู้นับถือศาสนาอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 1.21

ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2562

ท่ีมา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ธันวาคม 2562
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ท่ีมา : เอกสารการตรวจราชการ 2/2562
เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ค่านิยมองค์กร

M : Mastery 
เป็นนายตัวเอง

O : Originality 
เร่งสร้างส่ิงใหม่

H : Humility 
ถ่อมตนอ่อนน้อม

P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน

“ระบบสุขภาพย่ังยืน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข เครือข่ายสุขภาพเข็มแข็ง”

"ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ระบบสุขภาพย่ังยืน เจ้าหน้าท่ีมีความสุข"

สถานบริการสาธารณสุข

           สถานบริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพท่ี 12 มีโรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง โรงพยาบาลท่ัวไป 7 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 67 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 800 แห่ง สามารถแยก
ระดับบริการรายจังหวัด ดังน้ี

จังหวัด รพศ./รพท (แห่ง) รพช. (แห่ง) หน่วยปฐมภูมิ (แห่ง) 
A S M1 M2 F1 F2 F3 รพ.สต. 

 . ตรัง 1 - - 1 1 6 1 125 
 . พัทลุง 0 1 0 1 1 8 0 124 
 . สงขลา 1 1 0 1 1 13 0 175 
 . สตูล 0 1 0 0 1 5 0 55 
 . ป ตตานี 0 1 0 1 1 9 0 129 
 . ยะลา 1 0 1 0 2 4 0 81 
 . นราธิวาส 0 1 1 0 2 9 0 111 

รวม 3 5 2 4 9 54 1 800 
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พันธกิจ
1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
3. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทภาคใต้ตอนล่าง
4. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคท่ีสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
5. พัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ Promotion, Prevention & Protection Excellence
2. ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ Service Excellence
3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ People Excellence 
4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล Governance Excellence

แผนงาน โครงการการหลัก และตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข (15 แผนงาน 41 โครงการ 67 ตัวช้ีวัด)
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก

1.แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

1.โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัย

1.แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

2.โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของประชากร

Promotion, 
Prevention & 
Protection 
Excellence

1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปี ท้ังหมดตามช่วงอายุท่ีกาหนดมีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉล่ียท่ีอายุ5ปี
4) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ากว่า 100
ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน
5) ร้อยละของเด็กอายุ 6-14ปี สูงดีสมส่วน
6) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19ปี
7) ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
8) ร้อยละของประชากรสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์
9) ร้อยละของต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

10) จ านวนครอบครัวไทยมีความรอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรมทางกาย

ตัวช้ีวัด (ตามแผนยุทธศาสตร์)
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก ตัวช้ีวัด (ตามแผนยุทธศาสตร์)
2.แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

1.โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ (พชอ.)

1.โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

2.โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ

4. แผนงาน การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

1.โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

Service 
Excellence

5. แผนงาน การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster)

1.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

Promotion, 
Prevention & 
Protection 
Excellence

1) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital
2) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ

1) ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ

1) ระดับความส าเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับ
จังหวัด

2) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง
3) ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคล่ือนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมี 
อันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่าง น้อย
จังหวัดละ 1 เร่ือง
4) ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัสสารเคมีทางการ
เกษตร 3 ชนิด (พาราควอตคลอร์ไพริฟอสไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน 
Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทางาน)
5) ร้อยละของจังหวัดมีการจัดท าฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม
(Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม 
และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)

3.แผนงาน การป้องกันควบคุมโรค
และลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

6) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ท่ีกาหนด

1) ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ท่ีเปิดด าเนินการใน
พ้ืนท่ี
2) ร้อยละของประชาชนในอ าเภอท่ีเป็นท่ีต้ังของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวหรือแพทย์ท่ีผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลัก
เวชศาสตร์ครอบครัว



12

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก ตัวช้ีวัด (ตามแผนยุทธศาสตร์)
5. แผนงาน การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care 
Cluster)

2.โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพ และ อสม.

1.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

2.โครงการพัฒนาระบบริการโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า

3.โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยา
ต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล

4.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์

5.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาทารกแรกเกิด

6.โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
 ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึง
เฉียบพลัน

7.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

3) ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
4) จ านวน อสม. ท่ีได้รับการพัฒนาเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน

1) ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาท่ีได้รับการรักษาท่ี
เหมาะสม

2) อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่

3) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
4) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)

5) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

6) อัตราตายทารกแรกเกิด

7) ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วย
ประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ

8) ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
10) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
ตัวช้ีวัดย่อย : ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าในระยะเวลา 1
 ปี

6. แผนงาน การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan)

Service 
Excellence
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก ตัวช้ีวัด (ตามแผนยุทธศาสตร์)
9.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5
 สาขาหลัก

10.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคหัวใจ

11.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาโรคมะเร็ง

12.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาโรคไต

13.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาจักษุวิทยา

14.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ

15.โครงการพัฒนาระบบบริการ
บ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

16.โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะ
กลาง (Intermediate care; IMC)

17.โครงการพัฒนาระบบบริการ one 
day surgery

18.โครงการกัญชาทางการแพทย์ 22) จ านวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์น าร่องอย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1
 แห่ง

6. แผนงาน การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan)

17) อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจานวนผู้ป่วย
เสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S)

16) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 
วัน

18) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 
1 ปี (Retention Rate)
19) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรงได้รับการประเมินบ าบัด 
รักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง

20) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะ
กลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

21) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery

11) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
12) ร้อยละของโรงพยาบาลท่ีมีทีม RefracturePrevention ในโรงพยาบาลต้ังแต่ระดับ
 M 1 ข้ึน ไป ท่ีมีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพ่ิมข้ึน ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ

13) อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การ
รักษาตามมาตรฐานเวลาท่ีก าหนด

14) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรกได้รับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

15) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr

6. แผนงาน การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan)

Service 
Excellence
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก ตัวช้ีวัด (ตามแผนยุทธศาสตร์)
7. แผนงาน การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร
และระบบการส่งต่อ

1.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

8. แผนงาน การพัฒนาตาม
โครงการพระราชด าริ  โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และพ้ืนท่ีเฉพาะ

1.โครงการพระราชด าริ โครงการเฉลิม
พระเกียรติ และโครงการพ้ืนท่ีเฉพาะ

9. แผนงาน การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผน
ไทย

1.โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพและการแพทย์

1.โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

2.โครงการบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ

11. แผนงาน การพัฒนาระบบธรร
มาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

1.โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

2.โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

3.โครงการ Happy MOPH กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผน
ไทย

1) ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนได้ตามเกณฑ์

2) ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการก าลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ

1) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ช่ัวโมงใน
โรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ท้ังท่ี ER และ Admit)
2) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3) ร้อยละ รพศ. ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
4) จ านวนผู้ป่วยท่ีไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง

1) ร้อยละของจังหวัดเป้าหมายท่ีมีหน่วยบริการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเกาะมีการจัดระบบ
บริการสุขภาพส าหรับการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีประสิทธิภาพ

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

2) ร้อยละความส าเร็จของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
3) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ข้ัน 3
4) ร้อยละของ รพ.สต.ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

5) จ านวนองค์กรแห่งความสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

11. แผนงาน การพัฒนาระบบธรร
มาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

10. แผนงาน การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

Service 
Excellence

People 
Excellence 

Governance 
Excellence
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการหลัก ตัวช้ีวัด (ตามแผนยุทธศาสตร์)
1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

2.โครงการ Smart Hospital

1.โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 
กองทุน

2.โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการ
คลัง

14. แผนงาน การพัฒนางานวิจัย 
และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

1.โครงการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์

15. แผนงาน การปรับโครงสร้าง
และการพัฒนากฏหมายด้านสุขภาพ

1.โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนา
กฎหมายด้านสุขภาพ

1) ร้อยละของจังหวัดท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

2) ร้อยละของหน่วยบริการท่ีเป็น Smart Hospital
3) จ านวนโรงพยาบาลมีระบบรับยาท่ีร้านยา

1) ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เม่ือไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) 
ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ
2) ระดับความส าเร็จของการจัดทาสิทธิประโยชน์กลางผู้ป่วยใน ของระบบหลักประกัน
สุขภาพ 3 ระบบ

3) ร้อยละของหน่วยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

1) จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้นใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อยอด
2) ร้อยละของเขตสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

1) ร้อยละของกฎหมายท่ีควรปรับปรุงได้รับการแก้ไข และมีการบังคับใช้

12. แผนงาน การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

13. แผนงาน การบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังสุขภาพ

Governance 
Excellence
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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House Model จุดเน้นการพัฒนาและแก้ไขปํญหา เขตสุขภาพท่ี 13 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน) 
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แผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 12
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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แผนภาพสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

5,000,000 
บาท 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 
People 
Excellence 
งบประมาณ 
120,000 บาท 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance 
Excellence 
งบประมาณ 
4,880,000 บาท 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 
Service 
Excellence 
งบประมาณ 
669,910 บาท 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance 
Excellence 
งบประมาณ 300,00 
บาท 
 

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

งบจากแหล่งอ่ืนๆ งบ PPA (ระดบัเขต) งบจังหวัดชายแดนใต ้งบบริหารส านักงาน
เขต 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance 
Excellence 
งบประมาณ 
1,000,000 บาท 
 

- P&P Excellence 
งบประมาณ 
100,000 บาท 

- People 
Excellence 
งบประมาณ 
149,000 บาท 
- Governance 
Excellence 
งบประมาณ 95,700 
บาท 
 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 
People 
Excellence 
งบประมาณ 
4,358,000 บาท 
 

1,000,000 
บาท 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ เขตสุขภาพที่ 12                                                               
รวมทั้งสิ้น (12,701,910 บาท) 

1,000,000 
บาท 

งบกรมการแพทย ์ งบอุดหนุน            
(พัฒนาบุคลากร) 

999,910            
บาท 

344,000           
บาท 

4,358,000 
บาท 
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ล ำดับ
 รหัส

งบประมำณ
 งบประมำณท่ี
ได้รับจัดสรร

 งบประมำณท่ี
คำดว่ำจะได้รับ
จัดสรรท้ังหมด

หมำยเหตุ

    3,344,000          6,344,000 
แผนงำน ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี
ผลผลิต

โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
แผนงำน แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภายใต้
ผลผลิต โครงการเพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพชายแดนใต้แบบบูรณาการ
กิจกรรม พัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ีและคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดน

ใต้ฯแผนงำน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพท่ีมีคุณภาพฯ
กิจกรรม กิจกรรมตรวจ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายฯ

แผนงำน ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี
ผลผลิต โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
แผนงำน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง
กิจกรรม สนับสนุนและด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 - สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12

N4550          95,000               95,000  - สนับสนุนงานตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตสุขภาพ 20,000 บาท
 - โครงการสรุปตรวจราชการ รอบท่ี
 1/2563 จ านวน 75,000 บาท

N4535        149,000             149,000 

N4526 2,500,000     

          1,000,000 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มกราคม 2563

5,000,000          

N4502        500,000 งบจังหวัดชายแดนใต้ จัดสรรให้
ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 (งวดท่ี 1)

งบบริหารส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12
 (งวดท่ี 1)

ประเภทเงินงบประมำณ

1

4

5

2

รวมท้ังส้ิน

3

 สนับสนุนหน่วยตรวจสอบเคล่ือนท่ี
เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหารและ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
เขตสุขภาพท่ี 12

100,000       100,000            

สรุปงบประมาณที่ได้รับการโอนจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ล ำดับ
 รหัส

งบประมำณ
 งบประมำณท่ี
ได้รับจัดสรร

 งบประมำณท่ี
คำดว่ำจะได้รับ
จัดสรรท้ังหมด

หมำยเหตุประเภทเงินงบประมำณ

แผนงำน บุคลากรภาครัฐ 
ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพฯ
กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ

หมำยเหตุ 1. งบอุดหนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร จ านวน 4,358,000 บาท อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
2. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพ้ืนท่ี (PPA) จ านวน 1,000,000 บาท จัดสรรแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. งบกรมการแพทย์ จัดสรรให้เขตสุขภาพ จัดท าโครงการ วงเงิน 999,910 บาท 

6
ค่าเช่าบ้าน ต้ังจ่าย ณ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

N4542 100,000       100,000            
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แผนงาน
แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ

ล าดับท่ี
1

2

งบประมาณท้ังส้ิน 1,100,000     บาท

โครงการหลักคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ หน่วย Mobile Unit for food safety (สสจ.
สงขลา)

100,000                      

โครงการหลักท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ
โครงการหลักพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา 1,000,000                    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention&Protection Excellence
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หน่วย : บาท

              -                  -       1,000,000               -        100,000 1,100,000       
-            -             1,000,000   -           1,000,000       
-            -             1,000,000   -           1,000,000       

 โครงการบริการอนามัยเจริญพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการเกิด
อย่างมีคุณภาพในเขต 12 ปี 2563

 ศูนย์อนามัยท่ี 12
 ยะลา

-          -           1,000,000    -            -         1,000,000       

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

สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบเคล่ือนท่ี
เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 12

หน่วย Mobile 
Unit for food 
safety (สสจ.
สงขลา)

ต.ค.2562-
ก.ย.2563

-          -           -          -          100,000     100,000         

 แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
โครงการหลักคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ

รวมท้ังส้ิน
 แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

 โครงการหลักพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

โครงการ/กิจกรรม รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

งบ PPA
งบกรมการ

แพทย์

รายละเอียดงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion, Prevention & Protection Excellence
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แผนงาน
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

ล าดับท่ี
1

2
3
4

5
6
7

งบประมาณท้ังส้ิน 699,910          บาท

โครงการหลักท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ

โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก Service Plan สาขา Sepsis  (รพ.หาดใหญ่)
Service Plan สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 
Service Plan สาขาสูติกรรม

200,610             

โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

โครงการหลักพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

44,400              คณะท างานTEA unit เขตสุขภาพท่ี 12โครงการหลักพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

Service Plan สาขาไต

Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด 
Service plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง

Service Plan Trauma 

โรงพยาบาลหาดใหญ่

Service Plan ทารกแรกเกิด

96,600              

154,400             

51,600              

95,000              

57,300              

โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
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หน่วย : บาท

              -                 -              -          699,910              -   699,910        
              -                 -              -          655,510              -           655,510 

-             -             -         154,400       -            154,400        
โครงการพัฒนาระบบการพยาบาลในการสร้างความ
แตกฉานและเสริมพลังประชาชนในกลุ่มผู้ป่วย 
โรคหัวใจและหลอดเลือดและการบริหารจัดการระบบส่ง
ต่อ STEMI ของเขตบริการสุขภาพท่ี 12

Service Plan 
สาขาหัวใจและ

หลอดเลือด

ม.ค.-ก.ย.2563 พยาบาลวิชาชีพท่ี
รับผิดชอบผู้ป่วย
โรคหัวใจ

จ านวน 70 คน -             -             -         100,000       -            100,000        

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองด้วยวิธีลากล่ิมเลือดด้วยขดลวดเขตสุขภาพ 
12

service plan 
สาขาโรคหลอด

เลือดสมอง

ม.ค.-ก.ย.2563 แพทย์ พยาบาล
และบุคลากร
ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลระดับ A
 และ S เขตสุขภาพ
ท่ี 12

จ านวน 50 คน -             -             -         54,400        -            54,400          

-             -             -         51,600        -            51,600          
โครงการการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ส าหรับบุคลากรใน
เขตสุขภาพท่ี 12

Service Plan 
Trauma 

22 - 23 มิ.ย. 
2562

บุคลากรในทีม
ประกอบด้วยแพทย์
 และพยาบาล
วิชาชีพ งาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ส าหรับโรงพยาบาล
ระดับ A,S,Mและ F 
ในเขตสุขภาพท่ี 12

รวม 180  คน -             -             -         51,600        -            51,600          
โครงการหลักพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

รวมท้ังส้ิน
แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบกรมการ
แพทย์

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ/
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

รายละเอียดงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence
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แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบกรมการ
แพทย์

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ/
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

-             -             -         57,300        -            57,300          
โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลทารกแรกเกิดเครือข่าย
เขตสุขภาพท่ี 12

Service Plan 
ทารกแรกเกิด

มี.ค.2563  แพทย์และพยาบาล
 โรงพยาบาลในเขต
สุขภาพท่ี 12

จ านวน 150 
คน

-             -             -         57,300        -            57,300          

    กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุม Newborn sharing region 12 -             -             -         57,300          -            57,300           

              -                 -              -          200,610              -           200,610 
การด าเนินการ
ตัวช้ีวัดกระบวนการ
ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย sepsis

ผ่านเกณฑ์ทุก
ข้อ

อัตราการติดเช้ือด้ือ
ยาในเลือดของ รพ
ศ./รพท. เขต
สุขภาพท่ี 12 ลดลง

     กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่าย
บริการในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสโลหิต
(sepsis)

              -                 -              -             42,010              -              42,010 

     กิจกรรมท่ี 2  โครงการSepsis สัญจร รพศ./รพท.และ
รพช.ในเครือข่าย

              -                 -              -             42,000              -              42,000 

     กิจกรรมท่ี 3  โครงการให้ความรู้เร่ือง sepsis ภาค
ชุมชน PCU รพ.สต.

              -                 -              -             15,600              -              15,600 

          99,610 

โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

              -                 -              -           99,610              -   
โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายบริการในการดูแล
รักษาผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสโลหิต (sepsis)

Service Plan 
สาขา Sepsis  
(รพ.หาดใหญ่)

ต.ค.2562-ก.ค.
2563
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แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบกรมการ
แพทย์

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ/
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการในการดูแลหญิงต้ังครรภ์
เส่ียงสูงและทารกแรกเกิด

Service Plan 
สาขาสูติ-นรีเวช
กรรม

พ.ค.2563 บุคลากร
สาธารณสุขท่ี
รับผิดชอบงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
ในเขตสุขภาพท่ี 12

จ านวน 200 
คน

              -                 -              -           77,000              -             77,000 

    กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ์กลุ่ม
เส่ียง

              -                 -              -             14,400              -              14,400 

    กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุม Near miss Conference 
Sharing

              -                 -              -             37,600              -              37,600 

    กิจกรรมท่ี 3 จัดประชุม Preterm  Sharing               -                 -              -             25,000              -              25,000 
โครงการ Seamless & Smart  Refer ทางสูติกรรม Service Plan 

สาขาสูติกรรม
ก.พ.-ก.ย.2563 คณะอนุกรรมการ 

Service Plan 
สาขาสูติกรรม และ
ศูนย์Refer

จ านวน 50 คน               -                 -              -           24,000              -             24,000 

    กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบการดูแลหญิงต้ังครรภ์กลุ่ม
เส่ียง

              -              -             24,000              -              24,000 

-             -             -         95,000        -            95,000          
โครงการความร่วมมือส่องกล้องมะเร็งล าไส้ใหญ่ในเขต
จังหวัดสงขลา ปี 2563

โรงพยาบาล
หาดใหญ่

ธ.ค.2562-ก.ย.
2563

ประชากรในเขต
จังหวัดสงขลา ท่ีมี
ผล FIT Test 
positive

จ านวน 200 
ราย

-             -             -         95,000        -            95,000          

-             -             -         96,600        -            96,600          
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว 
(อสค.) เขตสุขภาพท่ี 12

Service Plan 
สาขาไต

มี.ค. – ส.ค. 
2563

อาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสค.) 
มีศักยภาพและ
เช่ือมโยงการดูแล
สุขภาพของบุคคล
และครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม

96,600        96,600          

โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคมะเร็ง

โครงการหลักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
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แหล่งงบประมาณ

รวมงบบริหาร
ส านักงานเขต

งบ PPA
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบกรมการ
แพทย์

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ/
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

-             -             -         44,400        -            44,400          
-             -             -         44,400        -            44,400          

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลการ
บาดเจ็บและภาวะฉุกเฉิน(TEA Unit) เขตสุขภาพท่ี 
12(ต่อเน่ือง)

คณะท างานTEA 
unit เขตสุขภาพ

ท่ี 12

ม.ค.-ส.ค.2563 เขตสุขภาพท่ี 12 มี
โรงพยาบาลท่ีมี 
TEA unit ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์ 
100 %

-             -             -         44,400        -            44,400          

แผนงาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
โครงการหลักพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
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แผนงาน
แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ล าดับท่ี
1

2

งบประมาณท้ังส้ิน 4,627,000       บาท

โครงการหลักบริหารจัดการก าลังด้านสุขภาพ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 120,000                         

โครงการหลักท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ
โครงการหลักผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ -ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12

-CHRO
4,507,000                      

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence
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หน่วย : บาท

      120,000                   -               -         4,358,000       149,000 4,627,000     
120,000     -                 -           4,358,000      149,000      4,627,000     

-            -                 -           4,358,000      149,000      4,507,000     
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12

ส านักงานเขตสุขภาพ
ท่ี 12

-            -                 -           -               149,000      149,000       

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับแผนพัฒนาระบบ
บริการ (Service Plan) เขตสุขภาพท่ี 12  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

CHRO ก.พ.-ต.ค.63 กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
อบรมตามแผน

ร้อยละ 100 -            -                 -           4,358,000      -             4,358,000     

120,000     -                 -           -               -             120,000       
 โครงการประเมินผลงานวิชาการเพ่ือขอรับเงินประจ า
ต าแหน่ง และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
เขตสุขภาพท่ี 12

ส านักงานเขตสุขภาพ
ท่ี 12

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 จ านวนผลงานวิชาการท่ีส่ง
เพ่ือขรับการประเมินท่ี
ได้รับการประเมิน

ร้อยละ 95       120,000                   -               -                    -                 -   120,000       

  กิจกรรมประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินผลงานวิชาการ
เป็นไปตามระเบียบของ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการเป็นไปตาม
แผนท่ีก าหนด

ร้อยละ 80       120,000 -                  -           -                -             120,000         

โครงการหลักบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

โครงการหลักผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

รวมท้ังส้ิน
แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

รวม
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบ PPA งบอุดหนุน 
(พัฒนาบุคลากร)

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 People excellence
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แผนงาน
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
แผนงาน การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

ล าดับท่ี
1
2

3
4

งบประมาณท้ังส้ิน 6,275,000     บาท

โครงการหลักพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ -ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12
-CHRO

1,300,000               

แผนงาน การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการหลักบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง -คณะอนุกรรมการ CFO 300,000                  

โครงการหลักท่ีด าเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ
โครงการหลักประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 20,000                   
โครงการหลักพัฒนาองค์กรคุณภาพ -ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12

-CIO
4,655,000               

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence
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หน่วย : บาท

4,880,000       1,000,000         -        300,000     95,000       6,275,000      
3,880,000       700,000           -        -           95,000       4,675,000      

-                -                 -        -           20,000       20,000          
 สนับสนุนงานตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12

-                -                 -        -           20,000       20,000          

3,880,000       700,000           -        -           75,000       4,655,000      
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาเขต
สุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12 โดยกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ

 ส.ค.2563 แผนปฏิบัติราชการ 
เขตสุขภาพท่ี 12

แผนปฏิบัติ
ราชการ

150,000         -                 -        -           -            150,000         

โครงการสรุปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1/2563 ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12 ร่วมกับกองตรวจ
ราชการ

 มี.ค.2563 -                -                 -        -           75,000       75,000          

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12 โดยกลุ่มงาน
อ านวยการ

103,640                            -             -                -                -   103,640         

ค่าใช้จ่ายส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12

ต.ค.2562-
ก.ย.2563

3,626,360       700,000           -        -           -            4,326,360      

   ค่าใช้สอย 2,770,360                    700,000           -                -                -   3,470,360       
   ค่าวัสดุ 470,000                              -             -                -                -   470,000          
   ค่าสาธารณูปโภค 386,000                              -             -                -                -   386,000          

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบกรมการ
แพทย์

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจังหวัด
ชายแดนใต้

รวมท้ังส้ิน
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการหลักพัฒนาองค์กรคุณภาพ

 โครงการหลักประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

รายละเอียดงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบกรมการ
แพทย์

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจังหวัด
ชายแดนใต้

                 -              300,000           -                -                -   300,000         
-                300,000           -        -            -            300,000         

 หน่วยบริการ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การตรวจสอบติดตาม
คุณภาพบัญชี

15 แห่ง

 รายงานสรุปผลการ
ตรวจติดตามยกระดับ
คุณภาพบัญชี

1 รายงาน

    กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตาม 
เพ่ือยกระดับคุณภาพบัญชีหน่วยบริการท่ีมีผลคุณภาพ
บัญชีปีงบประมาณ 2562 ระดับ B จ านวน 13 แห่ง

-                130,000            -        -            -            130,000          

    กิจกรรมท่ี 2 เดินทางไปราชการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสุ
คิริน จังหวัดนราธิวาส

-                49,080              -        -            -            49,080           

    กิจกรรมท่ี 3 เดินทางไปราชการลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

-                90,920              -        -            -            90,920           

    กิจกรรมท่ี 4 จัดประชุมสรุปผลในจังหวัดสงขลา -                -                   -        -            -            -                

แผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
โครงการหลักบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ก.พ.-เม.ย.63ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12 โดยกลุ่มงาน

บริหารการเงินการคลัง

โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพบัญชี 300,000         -                -        300,000           -            -            
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบกรมการ
แพทย์

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจังหวัด
ชายแดนใต้

       1,000,000                    -             -        300,000              -   1,300,000      
       1,000,000                    -             -        300,000              -   1,300,000      

โครงการมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพท่ี 12  สสจ.ตรัง (เจ้าภาพปี 
2563) และ CHRO

 ส.ค.2563 เจ้าหน้าและผู้บริหาร
จากหน่วยงาน
สาธารณสุข ในเขต
สุขภาพท่ี 12

จ านวน 
750 คน

1,000,000       -                 -        -           -            1,000,000      

โครงการประชุมสัมมนาการแลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) เขต
สุขภาพท่ี 12

 ส านักงานเขตสุขภาพท่ี
 12

 พ.ค.2563 บุคลการในเขต
สุขภาพท่ี 12

จ านวน 
520 คน

-                -                 -        300,000     -            300,000         

แผนงาน การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
โครงการหลักพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
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ภาคผนวก
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กลุ่มเป้าหมาย

จาก 7 จังหวัด เขต 12 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
 รวมจ านวน

เงิน

1. ค่าบริหารจัดการ 1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 12   1.1.1 ค่าตอบแทน -               -                -                  -                -                

  1.1.2 ค่าใช้สอย

1) คชจ.ในกำรเดินทำงไปรำชกำร - ค่ำเบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พำหนะ/อ่ืนๆ เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 200,000.00    200,000.00     250,000.00       250,000.00     900,000.00     

2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม - ค่ำเบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พำหนะ/ค่ำลงทะเบียน เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 50,000.00      50,000.00       100,000.00       100,000.00     300,000.00     
3) ประชุมคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนเขตฯ - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมฯ คณะกรรมกำรเขตฯและผู้บริหำร

เขตฯ
เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12

50,000.00      100,000.00     100,000.00       50,000.00       300,000.00     

4) ประชุมคณะกรรมกำรเขตและผู้บริหำรเขต - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมฯ คณะกรรมกำรเขตฯและผู้บริหำร
เขตฯ
เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12

100,000.00    100,000.00     75,000.00        75,000.00       350,000.00     

5) ประชุมวิชำกำร สป (ส่งผลงำนเขต) - ค่ำเบ้ียเล้ียง/ท่ีพัก/พำหนะ/ค่ำลงทะเบียน/
ค่ำจัดท ำบูธ

คณะกรรมกำรเขตฯและผู้บริหำร
เขตฯ
เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12

-              -               -                 200,000.00     200,000.00     

6) ค่ำจ้ำงพนักงำนขับรถยนต์รำชกำร - ค่ำจ้ำงพขร.12,360.-บำทx12เดือนx1คน
- ค่ำจ้ำงพขร.12,000.-บำทx12เดือนx2คน

เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 109,080.00    109,080.00     109,080.00       109,080.00     436,320.00     

7) ค่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำด - ค่ำจ้ำงแม่บ้ำน11,770.-บำทx12เดือน* เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 35,310.00      35,310.00       35,310.00        35,310.00       141,240.00     

8) ค่ำเช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20 เคร่ือง - ค่ำเช่ำเคร่ืองคอมฯ 800-บำทx12เดือนx20เคร่ือง เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 48,000.00      48,000.00       48,000.00        48,000.00       192,000.00     

9) ค่ำเช่ำเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำ 16 เคร่ือง - ค่ำเช่ำโน๊ตบุค1,500.-บำทx12เดือนx8เคร่ือง
'- ค่ำเช่ำโน๊ตบุค1,300.-บำทx12เดือนx8เคร่ือง

เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 67,200.00      67,200.00       67,200.00        67,200.00       268,800.00     

10) ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 2 เคร่ือง - ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยฯ2,500.-บำทx12เดือนx2เคร่ือง เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 15,000.00      15,000.00       15,000.00        15,000.00       60,000.00       

11) ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถ 5คัน) เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 20,000.00      20,000.00       30,000.00        30,000.00       100,000.00     

12) ค่ำประกันรถยนต์รำชกำร - ค่ำประกันรถยนต์รำชกำร 5 คัน เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 -              -               -                 170,000.00     170,000.00     

13) ค่ำใช้สอยอ่ืนๆ - ค่ำใช้สอยอ่ืนๆ เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 10,000.00      10,000.00       10,000.00        10,000.00       40,000.00       

14) ล้ำงแอร์ 9 เคร่ืองปีละ 2คร้ัง - ล้ำงแอร์ 9 เคร่ืองปีละ 2 คร้ัง (650/เคร่ือง/เคร่ือง) -              6,000.00         -                 6,000.00         12,000.00       

704,590.00    760,590.00     839,590.00      1,165,590.00  3,470,360.00   

แผนปฏิบัติการส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 แผนปีงบประมาณ 2563

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

รวมค่าใช้สอย
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กลุ่มเป้าหมาย

จาก 7 จังหวัด เขต 12 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
 รวมจ านวน

เงิน

 แผนปีงบประมาณ 2563
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

  1.1.3 ค่าวัสดุ

1) ค่ำวัสดุส ำนักงำน เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 -              40,000.00       -                 40,000.00       80,000.00       

2) ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 -              25,000.00       -                 25,000.00       50,000.00       

3) ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 70,000.00      75,000.00       75,000.00        80,000.00       300,000.00     

4) ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 -              15,000.00       -                 15,000.00       30,000.00       

5) ค่ำวัสดุอ่ืนๆ (งำนสวน , วัสดุไฟฟ้ำ) เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 -              5,000.00         2,500.00          2,500.00         10,000.00       

70,000.00     160,000.00     77,500.00        162,500.00    470,000.00     

774,590.00    920,590.00     917,090.00      1,328,090.00  3,940,360.00   

1.2 ค่าสาธาณณูปโภค

1.2.1 ค่ำโทรศัพท์ - 6,500.-บำทx12เดือน เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 19,500.00      19,500.00       19,500.00        19,500.00       78,000.00       

1.2.2 ค่ำอินเตอร์เน็ต - 2,000.-บำทx12เดือน เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12 3,852.00        3,852.00         3,852.00          3,852.00         15,408.00       

1.2.3 ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ -              -               -                 292,592.00     292,592.00     
23,352.00     23,352.00      23,352.00        315,944.00    386,000.00     

2. โครงการเขตสุขภาพท่ี 12 โครงการเขตสุขภาพท่ี 12
2.1 ประชุมแผนสุขภำพเขต
(งบชดต.442,200.-)

-จัดท ำโครงกำรแผนเขตสุขภำพท่ี 12
ปีงบประมำณ2564

คณะกรรมกำรเขตฯและผู้บริหำร
เขตฯ
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำนเขตฯ
เจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12

-              -               -                 150,000.00     150,000.00     

2.2 กำรประเมินผลงำนวิชำกำร
ของบุคลำกรเพ่ือนเล่ือนระดับ

 - บุคลำกรได้เล่ือนระดับ สหวิชำชีพ บุคลำกรท่ีคุณสมบัติครบเล่ือนระดับ
7 จังหวัด ในเขตสุขภำพท่ี 12

30,000.00      30,000.00       30,000.00        30,000.00       120,000.00     

2.3 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร PMQA จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
'เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

คณะกรรมกำร PMQA ระดับเขตฯ
และเจ้ำหน้ำท่ี สนง.เขตสุขภำพท่ี 12

-              103,640.00     -                 -               103,640.00     

2.4 โครงกำรคุณภำพบัญชี ปี63  -โครงกำรคุณภำพบัญชี ปี63 7 จังหวัด ในเขตสุขภำพท่ี 12 300,000.00    -               -                 -               300,000.00     

330,000.00    133,640.00     30,000.00        180,000.00    673,640.00     
1,127,942.00 1,077,582.00  970,442.00      1,824,034.00  5,000,000.00   

22.56% 21.55% 19.41% 36.48% 100.00%
33.00% 22.00% 22.00% 21.36% 98.36%

ร้อยละของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
ร้อยละของเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

รวมจ านวนท้ังส้ิน
รวมจ านวนเงินค่าใช้จ่ายโครงการ

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

รวมค่าวัสดุ
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หน่วยงาน/เขต
สุขภาพ

ช่ือหลักสูตร สาขา Service
 Plan (ระบุ
หมายเลข

สาขา 1-19)

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (คน) งบประมาณต่อ
คน (Unit Cost)

รวมงบประมาณของ
หลักสูตร (ค่าใช้จ่าย

ท้ังหมด)

ช่วงไตร
มาสท่ีจัด 
(ระบุ 1-4)

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน)

ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจบหลักสูตร (ผลลัพธ์)

4,358,000
รพ.หาดใหญ่ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยฉายแสงรังสีรักษา ม.มหิดล 2 พยาบาลวิชาชีพ 2 60,000 120,000 3-4 4 เดือน เปิดบริการฉายแสงรังสีรักษา ภายในเขตสุขภาพ

รพ.ตรัง เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 2 40,000 80,000 3-4 4 เดือน คุณภาพการพยาบาลหญิงต้ังครรภ์เพ่ิมข้ึน ลด
อัตราหญิงต้ังครรภ์เสียชีวิต

รพ.ปัตตานี เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.หาดใหญ่ เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.ยะลา เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 2 40,000 80,000 3-4 4 เดือน

รพ.พัทลุง เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.สงขลา เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.เบตง เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.สตูล เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.นราธิวาส เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 2 40,000 80,000 3-4 4 เดือน

รพ.สุไหงโกลก เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.ระแงะ เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.ศรีสาคร เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.รือเสาะ เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

แผนงาน/โครงการของเขตสุขภาพท่ี 12 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพรองรับ (Service Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมท้ังส้ิน
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หน่วยงาน/เขต
สุขภาพ

ช่ือหลักสูตร สาขา Service
 Plan (ระบุ
หมายเลข

สาขา 1-19)

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน (คน) งบประมาณต่อ
คน (Unit Cost)

รวมงบประมาณของ
หลักสูตร (ค่าใช้จ่าย

ท้ังหมด)

ช่วงไตร
มาสท่ีจัด 
(ระบุ 1-4)

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน)

ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจบหลักสูตร (ผลลัพธ์)

รพ.จะแนะ เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.เจาะไอร้อง เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.สุไหงปาดี เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.บันนังสตา เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.กรงปินัง เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.ยะรัง เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพร.สายบุรี เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.ทุ่งยางแดง เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.แม่ลาน เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.ยะหร่ิง เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.ควนโดน เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.ละงู เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.จะนะ เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.สะเดา เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน

รพ.ป่าพะยอม เฉพาะทางการพยาบาลการผดุงครรภ์/สูติศาสตร์ฉุกเฉิน 4 
เดือน ม.สงขลานครินทร์

13 พยาบาลวิชาชีพ 1 40,000 40,000 3-4 4 เดือน
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รพ.ตรัง เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 2 62,000 124,000 3-4 4 เดือน คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
เพ่ิมข้ึน

รพ.ปัตตานี เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.ยะลา เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.สงขลา เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.เบตง เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.พัทลุง เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.สุไหงโกลก เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.ศรีสาคร เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.สุคิริน เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.จะแนะ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.รามัน เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.กรงปินัง เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.โคกโพธ์ิ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.ทุ่งยางแดง เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.ท่าแพ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.มะนัง เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.คลองหอยโข่ง เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.จะนะ เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.เทพา เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.นาหม่อม เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.บางกล่่า เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.สะเดา เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน

รพ.ศรีบรรพต เฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน วพบ.ตรัง 3 พยาบาลวิชาชีพ 1 62,000 62,000 3-4 4 เดือน
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รพ.ตรัง กายภาพบ่าบัดชุมชน 4 เดือน ม.มหิดล 6 นักกายภาพ 1 40,000 40,000 4 4 เดือน เพ่ือให้ผู้ป่วยติดเตียงท่ีต้องการฟ้ืนฟูในชุมชน
สามารถเข้าถึงบริการเพ่ิมข้ึน

รพ.นราธิวาส กายภาพบ่าบัดชุมชน 4 เดือน ม.มหิดล 6 นักกายภาพ 1 40,000 40,000 4 4 เดือน
รพ.แว้ง กายภาพบ่าบัดชุมชน 4 เดือน ม.มหิดล 6 นักกายภาพ 1 40,000 40,000 4 4 เดือน

รพ.ยะหร่ิง กายภาพบ่าบัดชุมชน 4 เดือน ม.มหิดล 6 นักกายภาพ 1 40,000 40,000 4 4 เดือน

รพ.จะนะ กายภาพบ่าบัดชุมชน 4 เดือน ม.มหิดล 6 นักกายภาพ 1 40,000 40,000 4 4 เดือน

รพ.สะเดา กายภาพบ่าบัดชุมชน 4 เดือน ม.มหิดล 6 นักกายภาพ 1 40,000 40,000 4 4 เดือน

รพ.ศรีนครินทร์ กายภาพบ่าบัดชุมชน 4 เดือน ม.มหิดล 6 นักกายภาพ 1 40,000 40,000 4 4 เดือน

รพ.ตรัง เภสัชกรรมบริบาลโรคมะเร็ง 4 เดือน ม.ขอนแก่น ม.
อุบลราชธานี

2 เภสัชกร 1 25,000 25,000 2-4 4 เดือน ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงบริการด้านเภสัชกรรม
บริบาลท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน

รพ.พัทลุง เภสัชกรรมบริบาลโรคมะเร็ง 4 เดือน ม.ขอนแก่น ม.
อุบลราชธานี

2 เภสัชกร 1 25,000 25,000 2-4 4 เดือน

รพ.นราธิวาส เภสัชกรรมบริบาลผู้ป่วยท่ีได้รับยาต้านการแข็งตัวของหลอด
เลือด 4 เดือน สมาคมเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย

1 เภสัชกร 1 15,000 15,000 2-4 4 เดือน

รพ.ยะลา เภสัชกรรมบริบาลโรคติดเช้ือและยาต้านจุลชีพ 4 เดือน 
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

14 เภสัชกร 1 30,000 30,000 4 เดือน ระบบการส่ังใช้ยาต้านจุลชีพมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน

รพ.ยะลา เภสัชกรรมบริบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 4 เดือน ม.
เชียงใหม่

1 เภสัชกร 1 25,000 25,000 2-4 4 เดือน ผู้ป่วยโรคหัวใจได้รับบบริการเภสัชกรรม
บริบาลท่ีมีคุณภาพมากข้ึน

รพ.สงขลา เภสัชกรรมบริบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 4 เดือน ม.
เชียงใหม่

1 เภสัชกร 1 25,000 25,000 2-4 4 เดือน

รพ.สุไหงโกลก เภสัชกรรมบริบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด 4 เดือน ม.
เชียงใหม่

1 เภสัชกร 1 25,000 25,000 2-4 4 เดือน

รพ.ตรัง เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน 14 พยาบาลวิชาชีพ 3 45,000 135,000 2-4 4 เดือน กลุ่มผู้ป่วยวิกฤตได้รับการดูแลจากพยาบาลท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมากข้ึน

รพ.ปัตตานี เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน 14 พยาบาลวิชาชีพ 2 45,000 90,000 2-4 4 เดือน

รพ.หาดใหญ่ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน 14 พยาบาลวิชาชีพ 3 45,000 135,000 2-4 4 เดือน

รพ.ยะลา เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน 14 พยาบาลวิชาชีพ 3 45,000 135,000 2-4 4 เดือน
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ส่ิงท่ีคาดว่าจะได้รับหลังจบหลักสูตร (ผลลัพธ์)

รพ.พัทลุง เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน 14 พยาบาลวิชาชีพ 2 45,000 90,000 2-4 4 เดือน

รพ.สงขลา เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน 14 พยาบาลวิชาชีพ 2 45,000 90,000 2-4 4 เดือน

รพ.นราธิวาส เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน 14 พยาบาลวิชาชีพ 2 45,000 90,000 2-4 4 เดือน

รพ.สุไหงโกลก เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 4 เดือน 14 พยาบาลวิชาชีพ 1 45,000 45,000 2-4 4 เดือน

รพ.หาดใหญ่ เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด 4 เดือน 
ส.โรคทรวงอก รพ.ราชวิถี

1 พยาบาลวิชาชีพ 1 50,000 50,000 2 4 เดือน

รพ.ตรัง เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด 4 เดือน 
ส.โรคทรวงอก รพ.ราชวิถี

1 พยาบาลวิชาชีพ 1 50,000 50,000 2 4 เดือน

รพ.ยะลา เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด 4 เดือน 
ส.โรคทรวงอก รพ.ราชวิถี

1 พยาบาลวิชาชีพ 1 50,000 50,000 2 4 เดือน

รพ.พัทลุง เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด 4 เดือน 
ส.โรคทรวงอก รพ.ราชวิถี

1 พยาบาลวิชาชีพ 1 50,000 50,000 2 4 เดือน

รพ.ปัตตานี เฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด 4 เดือน 
ส.โรคทรวงอก รพ.ราชวิถี

1 พยาบาลวิชาชีพ 1 50,000 50,000 2 4 เดือน



 


