
PMQA
เขตสุขภาพที่ 12



(ร่าง)
คณะท ำงำน PMQA เขตสขุภำพท่ี 12

ล ำดับ รำยชื่อคณะกรรมกำร ประธำน เลขำนุกำร ผู้ประสำนงำน

1. คณะกรรมการอ านวยการ ผตร. COO

2. คณะกรรมการขับเคลื่อน COO สนข.12

3. หมวด P COO สนข.12

4. หมวด 1 การน าองค์กร นพ.สสจ.ปัตตานี สสจ.ปัตตานี นางสาวเกศินี  ทองสิพพัญญู

5. หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ นพ.สสจ.ตรัง สสจ.ตรัง นายจิรวิทย์  มากมิ่งจวน

6. หมวด 3 การให้ความส าคญักับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นพ.สสจ.พัทลุง สสจ.พัทลุง นางสาวปราณี  บัวศรี

7. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ นพ.สสจ.สตูล สสจ.สตูล นายจิรวิทย์  มากมิ่งจวน
นางสาวสุกฤตา  หนูเอียด

8. หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล นพ.สสจ.นราธิวาส สสจ.
นราธิวาส

นางสาวสุจิตรา ศิริวงศ์

9. หมวด 6 การจัดการกระบวนการ นพ.สสจ.ยะลา สสจ.ยะลา นางสาวภาวนา อ านวยตระกูล

10. หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ นพ.สสจ.สงขลา สสจ.สงขลา นางสาวเกศินี  ทองสิพพัญญู



ที่ รายการ ระยะเวลา ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ

1. แตง่ตัง้คณะกรรมการขับเคล่ือน PMQA 1 W เสนอ
7 กพ 63

2. แต่งต้ังคณะท างาน แยกตามรายหมวด 2 W เสนอ
25 กพ 63

3. หมวด P 2 M

4. หมวด 1 การน าองค์กร 2 M 15 D

5. หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2 M 15 D

6. หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบรกิาร และผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี 2 M 15 D

7. หมวด 4 การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ 3 M 22 D

8. หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 2 M 15 D

9. หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 4 M

10. หมวด 7 ผลลัพธก์ารด าเนนิการ 5 M 7 D

11. สรุปผลการด าเนินงาน 5 D ภายใน 
15 กย 63

20 กพ 63 – 25 กพ 63

7 กพ 63 – 11 กพ 63

1 มีค 63 – 30 เมย 63

1 พค 63 – 15 กค 63

1 พค 63 – 15 กค 63

1 พค 63 – 15 กค 63

1 พค 63 – 15 กค 63

15 พค 63 – 7 กย 63

1 พค 63 – 31 สค 63

1 เมย 63 – 7 กย 63

10 กย 63 – 15 กย 63

Timeline



ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 ประธาน

2. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน

3. นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการ

4. นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการ

5. นายแพทย์ชัยรัตน์  ล าโป นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดปัตตานี คณะกรรมการ

6. นายแพทย์บรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดตรัง คณะกรรมการ

7. นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดพัทลุง คณะกรรมการ

8. นายแพทย์สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดยะลา คณะกรรมการ

9. นายแพทย์สมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดสตูล คณะกรรมการ

10. นายแพทย์ชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 คณะกรรมการ
และเลขานุการ

(ร่าง)
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

กำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั (PMQA) เขตสขุภำพท่ี 12



ล ำดับ รำยชื่อ ต ำแหน่ง

1. นายแพทย์ชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประธาน

2. นายแพทย์ดุษฎี  คงตระกูลทรัพย์ ผชชว. สสจ.พัทลุง รองประธาน

3. นายแพทย์สินชัย  รองเดช ผชชว. สสจ.ตรัง คณะกรรมการ

4. นายแพทย์อุดมเกียรติ  พูลสวัสดิ์ ผชชว. สสจ.ปัตตานี คณะกรรมการ

5. นายแพทย์สถาพร สินเจริญกิจ ผชชว. สสจ.นราธิวาส คณะกรรมการ

6. นายแพทย์อนุรักษ์  สารภาพ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 คณะกรรมการ
และเลขานุการ

7. นางสาวภาวนา  อ านวยตระกูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

(ร่าง)
คณะกรรมกำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั (PMQA)

เขตสขุภำพท่ี 12




