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แนวทางงบลงทุน ปี 2565 

• ก าหนดวงเงินในการจดัท าค าของบลงทนุ ปี 2565 จ านวน 1,000 ล้านบาท 

• จดัสรรวงเงินในการจดัท าค าขอรายการ basic service จ านวน 800 บาท วงเงินส าหรับรายการ service 
blue print จ านวน 200 ล้านบาท 

• รายการ basic service จ านวน 800 บาท ก าหนดวงเงินให้จว.โดยยดึตามจ านวนประชากร Type1+3 

• รายการ service blue print จ านวน 200 ล้านบาท ก าหนดให้จดัท าตาม blue print และเข็มมุง่เขต 
555 

• จว.พิจารณาจดัท าค าขอโดยทบทวนรายการที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรในปีก่อนหน้า มีรายการใน building list มี
แผน masterplan 

• ก าหนดปฏิทินการจดัท าค าของบลงทนุ ปี 2565  
 



แนวทางจดัท าโครงการก าหนดทิศทางการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์ 
เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 (ร่าง) ก าหนดจดัโครงการ 13 – 14 สิงหาคม 2563 สถานท่ีเอกชนในจงัหวดัสงขลา 

 น าเสนอสรปุผลจาการตรวจราชการ, ผลการด าเนินงานตาม PA, ขอ้มูล HDC ภาพรวมเขต
สุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ประชุมกลุ่มย่อยจดัท ามาตรการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์ 
เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามคณะอนุกรรมการแต่ละดา้น 

  น าเสนอผลลพัธใ์นรปูแบบของมาตรการขบัเคล่ือน ก าหนดแผนงานโครงการและตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ 

 สรปุมาตรการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตรเ์ขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 







(ร่าง) ก าหนดการโครงการก าหนดทิศทางการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์ 
เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูน้ าเสนอ 

13 ส.ค.63 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.00 น. พธีิเปิด โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพท่ี 12 สนข. 12 

 

10.00 – 12.00 น. ผลการด าเนินงานตาม PA ปี 2563 (ข้อมลูไตรมาสท่ี 3) (10 นาที) นพ.อนรัุกษ์ 

ผลการด าเนินงานตามฐานข้อมลูจากระบบ HDC (10 นาที) นพ.อนรัุกษ์ 

ผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานนวตักรรมการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการในเขตสขุภาพ  
(Initiative Management Model) (20 นาที) 

COO 

ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ เขตสขุภาพท่ี 12 ปี 2563 (20 นาที) CIO 

นโยบายรัฐบาล/นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ (20 นาที) CIO 

ชีแ้จงแนวทางการก าหนดทิศทางการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ 12 (20 นาที) COO 

13.00 – 18.00 น. ประชมุกลุ่มย่อย ในการจดัท าแนวทางการพฒันา เขตสขุภาพ ตามคณะอนกุรรมการในแต่ละด้าน ประธานอนกุรรมการ 

14 ส.ค.63 

09.00 - 11.00 น. น าเสนอมาตรการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประธานอนกุรรมการ 

11.00 – 12.00 น. สรุปมาตรการขบัเคล่ือนแผนยทุธศาสตร์เขตสขุภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  COO 

เสร็จสิน้กิจกรรม 



รูปแบบการประชมุกลุม่ก าหนดทิศทางการขบัเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์  
เขตสขุภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

CFO+ 
ทีม จว.พทัลงุ 

CGO+ 
ทีม จว.ตรัง 

CPPO+ 
ทีมจว.ปัตตานี+
สคร.12+ศอ.12 

CIO+ 
ทีม จว.ยะลา 

CHRO+ 
ทีม จว.
นราธิวาส 

CSO+ 
ทีม จว.สงขลา+
ศนูย์วิทย์12+ศนูย์
สขุภาพจิต12+

รพ.ธญัรักษ์ 

*ทีมจว. ประกอบด้วย ผชชว. รองแพทย์ หน.ยทุธ์ฯ หน.พรส. 
*เลขาคณะอนกุรรมการแต่ละด้านเข้าร่วมประจ ากลุม่  
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โครงการก าหนดทิศ
ทางการขบัเคล่ือนแผน
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แบบเสนอโครงการ  
กิจกรรมถ่ายทอดแผนยทุธศาสตร์ 
และนโยบาย ปี 2564 เขตสขุภาพท่ี 12 

แจ้งคณะอนกุรรมการ
จดัท าแบบเสนอโครงการ 

แผนปฏิบตัิการ ปี 2564  
เขตสขุภาพท่ี 12 

13 – 14 ส.ค. 63 3 ก.ย. 63  ต.ค. 63 

20 ส.ค. 63 ต.ค. 63 
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การด าเนินงานดา้นงบลงทุน 

เขตสขุภาพท่ี 12  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565  

โดยคณะอุกรรมการยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี 12 



การจัดท าค าของบลงทุนเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2564  

ประชากรtype 1+3* 
วงเงนิจัดสรร (Basic service+ 

ระบบบ าบัดน า้เสีย) 

ตรัง 505,299 100.6400 

พทัลงุ 395,942 78.8800 

สตลู 263,598 52.4800 

สงขลา 1,144,838 228.1600  

ปัตตานี 617,329 122.9600 

ยะลา 451,233 89.9200  

นราธิวาส 637,252 126.9600  

รวม  4,015,491   800.0000  

ล าดับ จังหวัด รายการ Excellence  หน่วยงาน 
 ตัง้งบ  ผูกพัน  ผูกพัน 

รวมทัง้สิน้ 
ปี 64 ปี 65  ปี 66  

รวมทัง้สิน้ 336.4925 678.9251 643.5241 1,658.9417 

1 สงขลา 
กล้องจลุทรรศน์ส าหรับผ่าตดัจอประสาทตา  
พร้อมชดุกลบัภาพระบบไฟฟ้า 

รพ.หาดใหญ่ 5.8800 -  - 5.8800 

2 สงขลา 
อาคารพกัเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. 
4 ชัน้ (ศนูย์รังสีรักษา เขตสขุภาพที่ 12) 

รพ.นาหมอ่ม 8.8503 35.4008 - 44.2511 

3 นราธิวาส อาคารบ าบดัรักษา 6 ชัน้ รพ.สไุหงโก-ลก  56.3109 112,621,800 112.6217 281.5544 
4 สตลู อาคารบ าบดัรักษา 6 ชัน้ รพ.สตลู 53.6294   107.2588 107.2588 268.1470 

5 ยะลา 
อาคารผู้ ป่วยนอก (ระดบัตติยภมิู)  
เป็นอาคาร คสล.9 ชัน้ และชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้  

รพ. ยะลา 155.6820 311.3640 311.3639 778.4099 

6 ปัตตานี อาคารอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ผ่าตดั และผู้ ป่วยใน  
เป็นอาคาร คสล. 7 ชัน้ 

รพ.ปัตตานี 56.1399 112.2797 112.2797 280.6993 

กรอบวงเงนิค าขอเขตสุขภาพ 1,000.0000 ลบ. 
(แผนงานพืน้ฐานและยุทธศาสตร์) 

จดัสรรเพ่ือจดัท ารายการ (Excellence Service) วงเงิน 200 ลบ. 
จดัสรรให้รายจงัหวดัตามสดัสว่นประชากร*  
(Basic service+ระบบบ าบดัน า้เสีย)  

รวม 800 ลบ. 

*จดัสรรตามสดัส่วนประชากร ตามฐานข้อมลู HDC type 1+3 ลงวนัท่ี 31 ธ.ค. 61 



สรุปค าของบลงทุน ปี 2564 เขตสุขภาพที่ 12  

แผนงานพืน้ฐาน/แผนงานยทุธศาสตร์  
ประมาณ 1,000ลบ./เขต 

บริการ 1,269.0479 ล้านบาท 
ร้อยละ  97.18 

บริหาร 36.8197 ล้านบาท 
ร้อยละ  2.82   

ก่อสร้าง 931.3738 ล้านบาท 
ร้อยละ  73.39  

ครุภณัฑ์ 337.6741 ล้านบาท 
ร้อยละ  26.61 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 63 

แผนงานบรูณาการพืน้ท่ีระดบัภาคประมาณ 200ลบ./ภาค 

ภาคใต้ชายแดน 
 211.3873 ล้านบาท 

ภาคใต้  
81.3000 ล้านบาท 

 1,305.8676 ล้านบาท  292.6873 ล้านบาท 

  1,598.5549 ล้านบาท 

จังหวัด แผนงานพืน้ฐาน 
แผนงานบูรณาการ 
พืน้ที่ระดับภาค 

รวมเงนิทัง้สิน้ 1,305.8676  292.6873  

จงัหวดัตรัง      106.6688  14.1000 

จงัหวดัพทัลงุ      189.3958  14.1000 

จงัหวดัสตลู      123.5305  10.1000 

จงัหวดัสงขลา      209.9531  43.0000 

จงัหวดัปัตตานี      227.1634 71.7311 

จงัหวดัยะลา      270.6868  62.4765 

จงัหวดันราธิวาส      178.4692 77.1797 

ธันวาคม 2562  มกราคม 2563 



ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร่าง พ.ร.บ. ผ่าน วาระ 1) 

แผนงานพืน้ฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ จ านวนเงนิ 618.6927 ล้านบาท 
แผนงานบูรณาการพืน้ที่ระดับภาค จ านวนเงนิ 62.5000 ล้านบาท   

แผนงาน 

รวม 

ครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง 
(ไม่รวมผูกพัน) 

แผนงานพืน้ฐาน 
และยทุธศาสตร์ 

แผนงานบรูณาการ 
พืน้ท่ีระดบัภาค 

264.1515 

62.5000 

354.5412 

- 

 326.6515 354.5412 

618.6927 

รวม 

62.5000 

681.1927 

ครุภณัฑ์ 
48% สิ่งก่อสร้าง 

52% 

ครุภณัฑ์ สิง่ก่อสร้าง 

ค าของบลงทุนเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2564 (ขัน้ร่าง พ.ร.บ.) : 681.1927 ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 



แผนงานพืน้ฐานฯ 
แผนงานบูรณาการ 
พืน้ที่ระดับภาค รวมทัง้สิน้ ร้อยละ 

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง รวม 

ตรัง 11.7190 68.0376 79.7566 14.1000         -  14.1000 93.8566 13.78 
พทัลงุ 23.2000 53.9272 77.1272 14.1000         -  14.1000 91.2272 13.39 
สตลู 30.2860 10.1426 40.4286 10.1000         -  10.1000 50.5286 7.42 
สงขลา 92.4100 49.9289 142.3389 24.2000         -  24.2000 166.5389 24.45 
ปัตตานี 42.3770 48.9807 91.3577           -          -            -  91.3577 13.41 
ยะลา 36.1150 51.0859 87.2009           -          -            -  87.2009 12.80 
นราธิวาส 28.0445 72.4383 100.4828           -          -            -  100.4828 14.75 

รวม 264.1515 354.5412 618.6927 62.5000         -  62.5000 681.1927 100.00 

ค าของบลงทุนเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2564 (ขัน้ร่าง พ.ร.บ.) จ าแนกรายจังหวัด 

ล าดับ จังหวัด รายการ Excellence  หน่วยงาน รวมทัง้สิน้ 

ปี 64 ปี 65  ปี 66  

รวมทัง้สิน้ 336.4925 678.9251 643.5241 1,658.9417 

1 สงขลา 
กล้องจลุทรรศน์ส าหรับผ่าตดัจอประสาทตา  
พร้อมชดุกลบัภาพระบบไฟฟ้า 

รพ.หาดใหญ่ 5.8800 -  - 5.8800 

2 สงขลา 
อาคารพกัเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. 
4 ชัน้ (ศนูย์รังสีรักษา เขตสขุภาพที่ 12) 

รพ.นาหมอ่ม 8.8503 35.4008 - 44.2511 

รายการ Excellence  



ปฏทินิการจัดท าค าของบลงทุน ปี 2565 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



ถอดบทเรียนการจัดท าแผนค าของบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) และพจิารณาแนวทาง ปี 2565 

สิ่งที่ท าได้ดีแล้ว 
ปัจจัยที่ท าให้ประสบ

ความส าเร็จ 
ปัจจัยปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับเปล่ียน 

 

 แนวทางการจดัท า 
งบลงทนุของเขต 12 

 เกณฑ์การพิจารณาจดัสรรวงเงินระดบั
จงัหวดั 

 แบบฟอร์มการจดัท าค าขอ 
 ระบบการบนัทกึค าขอ 
 ระยะเวลาและปฏิทินการจดัท างบ

ลงทนุ ปี 2565 
 


