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สรุปการประชมุเพือ่ก าหนดแนวทางและขอ้ปฏบิตัใินการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
เขตสขุภาพที ่12 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ส านักงานเขตสขุภาพที ่12

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าหรือผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ. เขต 12, หัวหน้าหรือผู้แทนงาน พรส. รพศ./รพท. รวมทั้งสิ้น 45 คน 
โดยมี นพ.สงกรานต์ ไหมชุม ประธาน CIO เป็นประธานการประชุม โดยมติที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้

• เรียงล าดับรายการค าขอในภาพรวมจังหวัด ซ่ึงรวมรายการสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ โดยจัดท าเป็น 2 ชุด คือ รายการพ้ืนฐาน 
และรายการภาพรวมเขต

• รายการระบบบ าบัดน้ าเสียให้แยกรายการค าขอไม่รวมในวงเงิน Pre-ceiling ของจังหวัด

• เรียงล าดับภายในวงเงิน Pre-ceiling (รายการพ้ืนฐาน) ภายในจังหวัด ให้แลว้เสรจ็ภายในวนัที ่28 สิงหาคม 2561 โดยจดัส่งมายงั 
cioregion12@gmail.com

• การเรียงล าดับจังหวัดพิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2562 เริ่มจาก พัทลุง > สตูล > ปัตตานี > ยะลา > สงขลา > นราธิวาส > ตรัง

• ด าเนินการตามแนวทางการจัดท าค าของบประมาณฯ โดยต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นให้ชัดเจนในทุกรายการค าขอ โดยเฉพาะรายการ
ภาพรวมเขต และต้องมีความพร้อมในเรื่องเอกสาร การก่อสร้าง และการจัดซ้ือ โดยไม่ใช้เอกสาร BOQ จากหน่วยงานอื่น 

• ระบุวงเงินในรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน 3 ปี (แบ่งงวดเงินเป็น 20%,40%,40% ต่อปี)

• ก าหนดการประชุมพิจารณากลั่นกรองค าของบประมาณฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2210 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 



(ร่าง) ปฏิทินการจดัท างบประมาณ ปีงบฯ 2563



(ร่าง) แนวทางการจดัท าค าของบประมาณ ปี 2563

รายการสิง่กอ่สรา้ง แบ่งกลุ่มเป็น 4 ประเภทอาคาร ได้แก่ (1) อาคารผู้ป่วยนอก/
บ าบัดรักษา (2) อาคารผู้ป่วยใน (3) อาคารสนับสนุนบริการ/สิ่งก่อสรา้งอื่น (4) อาคารที่
พักอาศัย 
รายการครภุณัฑ์ แต่ละรายการต้องมีราคาต่อหน่วย 100,000 บาท ข้ึนไป ส าหรับ
โรงพยาบาลทุกระดับ ยกเว้น รพ.สต.ราคาต่อหน่วย 50,000 บาท ข้ึนไป 

รายการสิง่กอ่สรา้ง ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นอย่างละเอียด พร้อมทั้งวิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการก่อสร้างโดยมีเงื่อนไข ดังน้ี 1) อาคารเดิมมีอายุการใช้งาน
เกินกว่า 25 ปี สภาพช ารุด ทรุดโทรม หากใช้งานต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 2) มีเอกสารยืนยันสภาพช ารุด ทรุดโทรม 
จากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารของจงัหวัด หรือ จากกองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ และส่งภาพถ่ายยืนยัน 
ค่าปรบัปรงุอาคาร บ้านพัก ท่ีดิน รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปาฯ 
(ค่าSite) มีการประมาณการราคาโดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
รายการครภุณัฑ์ ให้ใช้รายการตามบัญชีรายการครุภัณฑ/์ราคาอ้างอิง ของกอง
บริหารการสาธารณสุข หรือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ

หน่วยบริการ : 
รพศ./รพท./รพช./หนว่ยบริการปฐมภมูิ 

หน่วยบริหาร : 
สสจ./สสอ. /ส านักงานเขตสุขภาพ 

พิจารณาตามเงือ่นไข ดังนี ้
1) เป็นการลงทุนท่ีเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ของชาติ หรือมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงสนับสนุนรายการครุภัณฑ์ตามบัญชีนวตักรรมไทยของ
ส านักงบประมาณ 
2) การลงทุนด้านสาธารณสขุท่ีเปน็ปัญหาเร่งดว่น ตามสภาพปัญหาของพ้ืนท่ี ของเขตสุขภาพ 
3) เป็นรายการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา/ทดแทน ของเขตสุขภาพ 
4) เป็นรายการท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสขุภาพของแตล่ะเขตสุขภาพ 



รายการสิง่ก่อสรา้ง
• มีความพร้อมด้านสถานที่ กรรมสิทธ์ิที่ดินท่ีจะก่อสร้าง รวมถึงการประเมินผลกระทบ ที่เกี่ยวข้อง

• มีความพร้อมของผังหลัก และแบบแปลน ราคาสิ่งก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง งวดงานงวดเงิน (กรณีที่ใช้
แบบแปลนของเอกชน/หน่วยงานอื่น)

• แนบโครงการ ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น (กรณีสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารทุกหลัง) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ระบบบริการสุขภาพ หรือแผนการทดแทน โดยต้องแสดงถึงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม 
ระบวุัตถุประสงค์เพื่อทดแทน หรือ ก่อสร้างใหม่ (ทุกรายการ) ความจ าเป็นท่ีจะต้องก่อสร้างใหม่ จ านวนผู้มารับ
บริการ อัตราการครองเตียง ตลอดจนการคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ ที่ได้รับ 
และจะสามารถรองรับผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจ านวนเท่าใด ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น เป็นต้น

(ร่าง) แนวทางการจัดท าค าของบประมาณ ปี 2563



รายการครภุณัฑ์
 ควรใช้ซื่อภาษาไทย และราคามีความเหมาะสม มีแหล่งอ้างอิง เซ่น บัญชีรายการครุภัณฑ์/ราคาอ้างอิงของกองบริหารการ สาธารณสุข บัญชีนวัตกรรม 

บัญชีราคากลาง CCTV บัญชีราคากลางรายการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ พร้อมราคาครุภัณฑ์ และผลการสืบราคาอย่างน้อย 3 บริษัท
 มีความพร้อมสถานท่ี/พื้นท่ีในการติดต้ัง และบุคลากรพร้อมในการรองรับการใช้งานครุภัณฑ์
 ต้องระบุสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม และความจ าเป็นท่ีต้องจัดหาใหม่ หรือ เพิ่มเติม ความจ าเป็นท่ีต้องจัดหาใหม่ รวมถึง การคาดการณ์ผู้โช้งานหรือประโยชน์ 

ท่ีได้รับภายหลัง
 แนบโครงการ ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น (กรณีครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วย 5 ล้านบาทข้ึนไป) ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบ บริการสุขภาพท่ีเป็นอยู่ ต้องแสดงถึง

สภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม ระบุวัตถุประสงค์เพื่อทดแทน หรือ จัดซื้อใหม่ (ทุกรายการ)
 กรณีเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะ ให้ระบุข้อมูลจ านวนท่ีมีอยู่ท้ังหมด สภาพการใช้งานของยานพาหนะเดิม กรณีขอทดแทน อายุการ ใช้งานต้องมากกว่า 12 ปี และ

ทดแทนหมายเลขทะเบียนใด
 กรณีรายการครุภัณฑ์ท่ีแสดงซื่อเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่สามารถระบุประเภท หรือชนิดของรายการครุภัณฑ์ จะไม่สามารถเสนอรายการดังกล่าวให้ส านักงบประมาณ

พิจารณาได้
 กรณีรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต้องมีเอกสารรายงานการจัดหาทุกรายการ กรณีครุภัณฑ์โม่ตรงเกณฑ์เกณฑ์ราคากลางต้องมี ใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท 

พร้อมท้ังคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)

(ร่าง) แนวทางการจัดท าค าของบประมาณ ปี 2563



ตัวอย่างการใหเ้หตผุลความจ าเป็นในการจัดท าค าของบประมาณ

รายการสิง่ก่อสร้าง
• ยังไม่เคยมีเพื่อรองรับการให้บริการเนื่องจากปีผู้มาเข้ารับบริการเป็นจ านวนมากโดยอ้างอิงสถิติผู้มารับ

บริการ เป็นต้น
• มีสภาพช ารุดมีอายุการไขง้าน ปี ปัจจุบันมี.... หลัง สามารถใช้งานได.้ . . . หลัง ท าให้ไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ ซ่ึง

มิเจ้าหน้าที่ทั้งหมด.... คน เดือดร้อนเรื่องที่พัก... คน และเพื่อ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

(ร่าง) แนวทางการจัดท าค าของบประมาณ ปี 2563



(ร่าง) แนวทางการจัดท าค าของบประมาณ ปี 2563

รายการครภุณัฑ์
 ครุภัณฑ์รถยนต์ กรณีขอเพิ่ม เนื่องจากจ านวนที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ มีจ านวนผู้ป่วยมากขึ้น โดยอ้างอิง

จากสถิติผู้ป่วย กรณีขอทดแทน ทดแทนทะเบียน ........ อายุการใช้งาน ..... ปี มีสภาพช ารุดใช้การไม่ได้ เป็นต้น 
 เนื่องจากมีอายุการใช้งานมา....... ปี มีสภาพช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น 
 เพื่อรองรับการขยายการให้บริการด้าน.......................... เป็นต้น 

ตัวอยา่งการให้เหตผุลความจ าเปน็ในการจดัท าค าของบประมาณ



(ร่าง) แนวทางการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 เขตสุขภาพท่ี 12

กรอบวงเงินค าขอเขตสขุภาพละ 1,000 ลบ.

จัดสรรให้รายการ ภาพรวมเขตฯ 
วงเงิน 200 ลบ.

จัดสรรให้รายจังหวัดตามสัดส่วนประชากร 
(Basic service) รวม 800 ลบ.

จดัสรรตามสดัสว่นประชากร ตาม
ฐานข้อมลูทะเบียนราษฎร์ type 1+3 
ลงวนัที่ 31 ธ.ค. 60

พิจารณาค าขอตามความ
เหมาะสม เฉพาะโรงพยาบาล

ระดบั F1 ขัน้ไป



วงเงินงบลงทนุจดัสรรใหร้ายจังหวดัตามสดัสว่นประชากร (Basic service)

จังหวัด ประชากร type 1+3*
วงเงินจดัสรร (Basic service+

ระบบบ าบดัน้ าเสยี)

สงขลา 1,584,197 281.3498

สตูล 264,721 47.0138

ตรัง 504,007 89.5105

พัทลุง 402,526 71.4877

ปัตตานี 638,936 113.4736

ยะลา 451,318 80.1531

นราธวิาส 658,857 117.0115

รวม 4,504,562 800.0000 

หมายเหตุ* จ านวนประชากรจากฐานข้อมูล HDC  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 วันที่ประมวลผล :: 10 สิงหาคม 2561



งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรรในปทีี่ผา่นมา (แผนงานพืน้ฐาน)
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เขตสุขภาพที ่12

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค
วงเงนิรวม 252,705,600 บาท

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (งบค่าเส่ือม) ปี 2561

รวมวงเงนิ 471,870,158.45 บาท

รายการหน่วยบริการ/หน่วยบริหาร

ครุภัณฑ์ปฐมภูมิ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายการบ าบัดน้ าเสีย

รายการโครงการเฉลิมพระเกียรติ์

รายการชายแดนใต้

ภาคใต้ (ตรัง พัทลุง สงขลา 
สตูล)

ภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส
ได้รับจดัสรร 

(252,705,600 บาท)

ระดับเขต (10%)
วงเงิน 47,387,015.78 บาท

ระดับจังหวัด (20%)
วงเงิน 92,774,031.72 บาท

ระดับหน่วยบริการ (70%) 
วงเงิน 331,709,110.95 บาทแผนงานพื้นฐาน+ยุทธศาสตร์

วงเงนิ 762,873,700 บาท



(ล้านบาท)

รายการงบลงทนุ ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง ปีงบประมาณ 2562 (ผ่านกรรมาธิการและเข้าวาระ 2-3) 

ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม
ครุภัณฑ์ 25.3960 15.2510 25.3744 49.7917 29.1000 31.1310 48.4940 224.5381
ส่ิงก่อสร้าง 184.1336 26.1614 33.8758 77.9217 41.6093 53.6265 121.0073 538.3356
รวม 209.5296 41.4124 59.2502 127.7134 70.7093 84.7575 169.5013 762.8737
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ปีงบประมาณ 2563



สรุปวงเงนิค าขอรายจงัหวดั ปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค.61 
จังหวัด Basic (800 ลบ.) ภาพเขต (200 ลบ.) ระบบบ าบดัน้ า

เสีย
รวม

กส. คภ. รวม กส. คภ. รวม

พัทลุง 61,505,360 10,290,000 71,795,360 25,909,500 44,466,000 70,375,500 29,746,480 171,917,340

สตูล 25,121,100 45,536,100 70,657,200 96,933,120 - 96,933,120 2,000,000 169,590,320

ปัตตานี 93,380,971 41,917,000 135,297,971 14,439,000 40,200,000 54,639,000 - 189,936,971

ยะลา
128,816,454 127,093,842 255,910,296 85,105,000 

39,425,000
124,530,000 - 380,440,296

สงขลา
171,960,360 156,916,900 328,877,260 131,912,140 

183,270,000
315,182,140 41,046,400 685,105,800

นราธิวาส 75,792,820 68,905,400 144,698,220 56,000,000 - 56,000,000 30,998,400 231,696,620

ตรัง 58,497,500 46,971,200 105,468,700 88,000,000 10,920,000 98,920,000 23,356,800 227,745,500

ส านักงานเขตฯ - - - 2,460,000 2,460,000 - 2,460,000

รวมทั้งสิน้ 615,074,565 497,630,442 1,112,705,007 498,298,760 320,741,000 816,579,760 127,148,080 2,056,432,847



สรุปค าขอ รายการ Basic Service ปี 2563 วงเงิน 800 ลบ. ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค.61

จังหวัด
Pre-ceiling 

Basic Service

ค าขอตาม Pre-ceiling (วงเงนิ 800 ลบ.) วงเงนิเกนิ Pre-ceiling
รวมค าขอ รวม Basic

กส.บรกิาร คภ.บรกิาร กส.บรหิาร คภ.บรหิาร รวมค าขอ กส.บรกิาร คภ.บรกิาร กส.บรหิาร คภ.บรหิาร

พัทลุง 71,487,705 61,505,360 10,290,000 - - 71,795,360 71,795,360 

สตูล 47,013,850 22,012,100 22,790,000 2,909,000 - 47,711,100 200,000 19,440,100 3,306,000 22,946,100 70,657,200 
ปัตตานี 113,473,585 73,409,592 27,699,000 12,956,573 540,000 114,605,165 5,900,006 13,469,000 1,114,800 209,000 20,692,806 135,297,971 

ยะลา 80,153,054 - 82,437,000 - - 82,437,000 104,638,343 28,602,000 24,178,111 16,054,842 173,473,296 255,910,296 

สงขลา 281,349,796 149,575,340 132,535,500 1,826,700 2,377,000 286,314,540 20,261,200 21,272,000 297,120 732,400 42,562,720 328,877,260 

นราธิวาส 117,011,510 53,809,020 48,125,000 15,732,700 46,400 117,713,120 6,251,100 20,734,000 26,985,100 144,698,220 

ตรัง 89,510,500 43,548,300 40,642,000 3,638,700 2,954,200 90,783,200 11,310,500 3,375,000 14,685,500 105,468,700 

รวม
ทั้งสิ้น

800,000,000 403,859,712 364,518,500 37,063,673 5,917,600 811,359,485 148,561,149 106,892,100 25,590,031 20,302,242 301,345,522 1,112,705,007 



สรุปค าขอ รายการภาพเขตฯ วงเงิน 200 ลบ. ข้อมูล ณ วันที่ 30 ส.ค.61

จังหวดั
ค าขอตามภาพรวมเขต (วงเงนิ 200 ลบ.)

กส. คภ. รวมค าขอภาพเขต

พัทลุง 25,909,500 44,466,000 70,375,500

สตูล 96,933,120 - 96,933,120

ปัตตานี 14,439,000 40,200,000 54,639,000

ยะลา 85,105,000 39,425,000 124,530,000

สงขลา 131,912,140 183,270,000 315,182,140

นราธิวาส 56,000,000 - 56,000,000

ตรัง 88,000,000 10,920,000 98,920,000

สนง. เขตสุขภาพท่ี 12 - 2,460,000 2,460,000

รวม 498,298,760 320,741,000 816,579,760



สรุปค าขอ รายการระบบบ าบดัน้ าเสยี
จังหวดั บ าบัดน้ าเสีย

พัทลุง 29,746,480

สตูล 2,000,000

ปัตตานี -

ยะลา -

สงขลา 41,046,400

นราธิวาส 30,998,400

ตรัง 23,356,800

รวม 127,148,080 



สรุปผลการประชมุเพือ่พจิารณางบลงทนุปงีบประมาณ 2563
ณ ห้องประชมุ 2210 โรงพยาบาลหาดใหญ ่วันที่ 31 ส.ค. 2561

• ทุกรายการค าขอต้องแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และต้องมีความพร้อมในการก่อสร้าง หรือการจัดซ้ือ (ที่ดิน/
แบบแปลน/BOQ/ใบเสนอราคา/Spec) ที่เป็นปัจจุบัน และต้องมี Master plan ในรายการส่ิงก่อสร้าง

• เห็นชอบในหลักการ การแบ่งวงเงิน Pre-ceiling รวม 1,000 ลบ. โดยแบ่งเป็น 

– Basic Service วงเงิน 800 ลบ.

– ภาพเขต วงเงิน 200 ลบ.

• ไม่ควรส่งค าขอซ้ ากับงบบูรณาการปี 2563 โดยเฉพาะรายการส่ิงก่อสร้าง และรายการที่อยู่ในวงเงิน ceiling รายการ
Basic Service

• รายการที่เกินวงเงิน ceiling ของชุด Basic จะจัดสรรวงเงิน ceiling ใหม่คิดตามสัดส่วนประชากรรายจังหวัด

• งบภาพเขต (200 ลบ.) ควรมสีัดส่วนสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 60 ครุภัณฑ์ร้อยละ 40

• จังหวัดทบทวนรายการตาม ceiling ที่ได้รับโดยก าหนดส่งคืนให้เขตวันที่ 7 ก.ย. 2561

• มอบ CSO กลั่นกรองรายการค าขอ Basic ให้เป็นไปตาม Service plan



สรุปผลการพจิารณารายการภาพเขต วงเงิน 200 ลบ. จากที่ประชมุเพือ่พจิารณางบลงทนุปงีบประมาณ 2563
ณ ห้องประชมุ 2210 โรงพยาบาลหาดใหญ ่วันที่ 31 ส.ค. 2561

รายการงบภาพเขต (วงเงิน 200 ลบ.) งบประมาณ หน่วยงาน หมายเหตุ
เครื่องเร่งอนุภาคท่ีผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตล ารังสีอิเลคตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดอุปกรณ์
ฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร (VMAT) 1 เครื่อง    

130,000,000 รพ.หาดใหญ่ 

เครื่องก าหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกเรย์จ าลองการฉายรังสี Simulator) 1 เครื่อง    35,000,000 รพ.หาดใหญ่ 
อาคารผู้ป่วยหนัก ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ(กายภาพบ าบัด)หน่วยแพทย์แผนไทย 1 หลัง 10,556,760 รพ.สมเด็จฯ นาทวี
อาคารซักฟอก-โรงนึ่งกลาง 2 ช้ัน (พื้นท่ี 1,130 ตารางเมตร) 1 หลัง 14,439,000 รพร.สายบุรี
รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 จ านวน 1 คัน

1,290,000 สนข.เขต 12 รายการค าขอของ
ส านักงานเขตฯ

ก าหนดให้ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

สงขลา เป็นผู้เสนอขอ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 จ านวน 1 คัน

930,000 สนข.เขต12

เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตัล (ขาว ด า สี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 12 จ านวน 2 เครื่อง 240,000 สนข.เขต12
รวมทัง้สิน้ 192,455,760

คงเหลอื 7,544,240 บาท เห็นควรให้ CSO จัดสรรรายการครุภัณฑ์เพิ่มเติมจนครบวงเงิน 200 ลบ.



สรุปผลการทบทวนค าขอรายจงัหวดั ปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 61 
จังหวัด Basic (800 ลบ.) ภาพเขต (200 ลบ.) ระบบบ าบดัน้ า

เสีย
รวม

กส. คภ. รวม กส. คภ. รวม

พัทลุง 10,290,000 61,505,360 71,795,360 - - - 29,746,480 101,541,840

สตูล 30,746,700 16,359,200 47,105,900 26,600,000 - 26,600,000 2,000,000 75,705,900

ปัตตานี 28,239,000 86,366,165 114,605,165 14,439,000 - 14,439,000 - 129,044,165

ยะลา 73,438,098 6,750,070 80,188,168 - - - - 80,188,168

สงขลา 167,533,900 120,404,039 287,937,939 10,556,760 167,460,000 178,016,760 41,046,400 507,001,099

นราธิวาส 45,606,400 71,523,220 117,129,620 - - - 30,998,400 148,128,020

ตรัง 43,596,200 47,187,000 90,783,200 - - - 23,356,800 114,140,000

รวมทั้งสิน้ 399,450,298 410,095,054 809,545,352 51,595,760 167,460,000 219,055,760 127,148,080 1,155,749,192

หมายเหต:ุ ผตร. เห็นชอบให้บรรจุรายการ อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน (114 เตียง) ของ รพ.ละงู เป็นรายการส ารองในภาพเขต



สรุปค าขอ รายการภาพเขตฯ วงเงิน 200 ลบ. ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย.61 
ประเภท รายการ งบประมาณแยกตามระยะเวลากอ่สรา้ง รวมงบประมาณ สถานที่

2563 2564 2565

กส. อาคารผู้ป่วยหนัก ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ(กายภาพบ าบัด)
หน่วยแพทย์แผนไทย

10,556,760 42,227,040 - 52,783,800 รพ.สมเด็จฯ นาทวี 

กส. อาคารซักฟอก-โรงน่ึงกลาง 2 ชั้น (พ้ืนที่ 1,130 ตารางเมตร) 14,439,000 - - 14,439,000 รพร.สายบุรี

คภ. เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV 
หรือผลิตล ารังสีอิเลคตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสี
แบบเชิงปริมาตร (VMAT)

130,000,000 - - 130,000,000 รพ.หาดใหญ่

คภ. เครื่องก าหนดขอบเขตการรักษา CT Simulator (เครื่องเอกเรย์
จ าลองการฉายรังสี Simulator)

35,000,000 - - 35,000,000 รพ.หาดใหญ่

คภ. รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี 1,290,000 - - 1,290,000 สสจ.สงขลา

คภ. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค๊บ ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตน์

930,000 - - 930,000 สสจ.สงขลา

คภ. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตัล (ขาว ด า สี) ความเร็ว 20 แผ่น
ต่อนาที จ านวน 2 เครื่อง

240,000 - - 240,000 สสจ.สงขลา

กส. อาคารผู้ป่วยใน5ชั้น(114 เตียง) พ.ท.ใช้สอย 6,909 ตร.ม. 26,600,000 53,200,000 53,200,000 133,000,000 รพ.ละงู

รวมทั้งสิน้ 219,055,760 95,427,040 53,200,000 367,682,800


