
R12 Kick OFF 2020



โครงการถ่ายทอดนโยบายสุขภาพ และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
สูก่ารพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างยั่งยืน 2019 

(Regional Health 12 go forward to good health 2019)

• วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Grand Convention Hall ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนสพ์ลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา

• กลุ่มเป้าหมาย 512 คน  มาจริง 357 คน

• ผู้บริหารระดับเขต/จังหวัด
• ผู้บริหารศูนย์วิชาการในเขต
• คณะอนุกรรมการเขต/คณะกรรมการ/คณะท างาน 
• ตัวแทนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./สสอ.
• เจ้าหน้าที่อื่นๆ

• งบประมาณ 295,000 บาท

• ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 160,000 บาท
• ค่าอาหารว่าง จ านวน 40,000 บาท
• ค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดงาน (ค่า Organize) จ านวน 95,000 บาท

• วัตถุประสงค์

• เพื่อถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนาเขตสุขภาพที่ 12 ให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
• เพ่ือใหผู้้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาเขตสุขภาพท่ี 12 แล้วสามารถน าไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานของ

บุคลากรในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โลโก้ในงาน 



รูปแบบกิจกรรมพิธีเปิดเชิงสัญลักษณ์ การแสดงในพิธีเปิด

การน าเสนอนโยบายในแต่ละ C

ลงนาม MOU เรื่อง PA2562

แถลงข่าวการจัดงาน

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

จุดถ่ายรูป/Check in

บู๊ทนิทรรศการ

จับรางวัลลุ้นโชค



Main Concept R12 Kick OFF 2020

การประสานความร่วมมือ หมายถึง การร่วมด าเนินงานและร่วมมือ
กันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วม 

Collaboration



รายละเอียดโครงการ

ก าหนดจัดโครงการ วันที่ 19 กันยายน 2562
ณ โรงเเรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กลุ่มเป้าหมาย รวม 470 คน
1. ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง รวม 4 คน
2. นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 4 คน
3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป เขตสุขภาพท่ี 12 รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาล

ศูนย/์โรงพยาบาลท่ัวไป เขตสุขภาพท่ี 12 รวม 23 คน
4. ผู้อ านวยการศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพท่ี 12 และผู้เกี่ยวข้อง ศูนย์ละ 2 คน รวม 34 คน 
5. ประธานและเลขานุการหรือผู้เกี่ยวข้องคณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพท่ี 12 รวม 30 คน
6. ประธานและเลขานุการหรือผู้เกี่ยวข้อง Service plan ทุกสาขา สาขาละ 2 คน จ านวน 19 สาขา รวม 38 คน
7. ประธานและเลขานุการหรือผู้เกี่ยวข้องคณะท างาน ชุดย่อยทุกชุด รวม 24 คน
8. หัวหน้ากลุ่มงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 12 จังหวัดละ 10 คน รวม 70 คน
9. สาธารณสุขอ าเภอ เขตสุขภาพท่ี 12 จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน
10. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลศูนย์/โรพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 12 รวม 10 คน
11. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพท่ี 12 รวม 68 คน
12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดละ 5 คน รวม 35 คน
13. เจ้าหน้าท่ีจากส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 จ านวน 21 คน
14. เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 คน
15. เจ้าหน้าท่ีจากกองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 4 คน

งบประมาณ 400,000 บาท

กิจกรรมอื่นๆ 
วันที่ 19 กันยายน งานเลี้ยงสังสรรค์ (เวลากลางคืน)
วันที่ 20 กันยายน ประชุมคณะกรรมการ เขต
สุขภาพที่ 12



กิจกรรม 

พิธีเปิดเชิงสัญลักษณ์ พร้อมการแสดงที่ส่งเสริม Health Literacy 

แถลงนโยบาย โดยผู้ตรวจราชการฯ

น าเสนอประเด็นปัญหา และความส าคัญของ 5 โรค

ประธาน C น าเสนอนโยบาย แผนและแนวทางในการด าเนินงานในปี 2563

นิทรรศการผลงานเด่น ของเขตสุขภาพที่ 12 และปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในพื้นที่

วิดีทัศน์ เขตสุขภาพที่ 12

น าเสนอความเชื่อมโยง Model บ้านเลขที่ 12/AAA กับ Service HR Blueprint

จับรางวัล

09.00 – 09.45 น.

09.45 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.

10.15 – 10.30 น.

10.30 – 12.00 น.

13.00 – 14.30 น.

14.30 -15.00 น.

15.00 – 15.30 น.


