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ภาคใต้ (เขตสขุภาพท่ี 12) : ตรงั พทัลงุ สงขลา 
สตลู



ค ำของบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค ปีงบฯ 2563 ภำคใต้ (ตรัง พัทลุง สงขลำ สตูล)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรท่องเที่ยวของภำคใต้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภำพ ชั้นน ำของโลก 
งบประมำณรวม 627,766,750 บำท

โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน 

งบประมำณรวม 525,352,950 บำท

โครงการพัฒนาระบบ Medical 
Service ภาคใต้

โครงการพัฒนา Wellness Hub 
ภาคใต้ งบประมำณรวม  
102,413,800 บำท

งบประมำณ 83,342,200 บำท

งบประมำณ 19,071,600 บำท

งบประมำณ 355,448,050 บำท

งบประมำณ 70,058,000 บำท

งบประมำณ 99,846,900 บำท



ค ำของบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ระดับภำค ปีงบฯ 2563 ภำคใต้ (ตรัง พัทลุง สงขลำ สตูล)

จังหวัด

โครงกำรพัฒนำระบบกำรส่งตอ่ภำคใต้
อ่ำวไทย/อันดำมัน

โครงกำรพัฒนำ Wellness Hub ภำคใต้ รวมงบปี 
2563 
ทั้งสิ้นสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์

งบ
ด าเนินงาน

รวม สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
งบ

ด าเนินงาน
รวม

ตรัง - - - - 82,380,700 961,500 - 83,342,200 83,342,200

พัทลุง 50,405,000 19,653,000 - 70,058,000 19,071,600 - - 19,071,600 89,129,600

สงขลำ 123,967,350 231,480,700 - 355,448,050 - - - - 355,448,050

สตูล 23,087,900 75,860,000 899,000 99,846,900 - - - - 99,846,900

รวม 197,460,250 326,993,700 899,000 525,352,950 101,452,300 961,500 - 102,413,800 627,766,750

โครงกำร ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวมงบประมำณ

โครงกำรพัฒนำระบบกำรส่งต่อฯ 525,352,950 291,986,740 199,635,440 1,016,975,130

Wellness Hub 102,413,800 - - 102,413,800

รวมงบทั้งสิ้น
1,119,388,930 บำท



รำยกำรค ำของบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ระดับภำค ปีงบฯ 2563 ภำคใต้ (ครุภัณฑ์เกิน 5 ล้ำน)

รำยกำร งบประมำณ หน่วยงำน โครงกำร
เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลฟลูโอโรสโคป 7,000,000 โรงพยาบาลสตูล ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้

อ่าวไทย/อันดามัน

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA 5,150,000 โรงพยาบาลสตูล ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนท่ีดิจิตอลไม่น้อยกว่า300mA. 5,150,000 โรงพยาบาลละงู ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน

ระบบสั่งการทางการแพทย์ฉุกเฉนิทางไกลในรถพยาบาลพรอ้มระบบส่งสัญญานภาพ เสียงและเครื่องติดตามสัญญานพี
(Telemeddicine) โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ

15,700,000 โรงพยาบาล
หาดใหญ่

ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน

รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดใหญ ่พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกล และเครื่องมือ
ตรวจหัวใจ สมองและเครื่องพยุงชีพช้ันสูง โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน

6,070,500 โรงพยาบาล
หาดใหญ่

ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA   โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 2 เครื่อง

10,300,000 โรงพยาบาล
หาดใหญ่

ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน

เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 4 มิติ 6,000,000 โรงพยาบาล
สงขลา

ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน



รำยกำร งบประมำณ หน่วยงำน โครงกำร
อาคารแพทย์แผนไทยส าหรับรพ.ชุมชน 30 เตียง 12,403,500 โรงพยาบาลสิเกา ค.พัฒนา Wellness Hub ภาคใต้

อาคารแพทย์แผนไทยส าหรับรพ.ชุมชน 30 เตียง 12,403,500 โรงพยาบาลวัง
วิเศษ

ค.พัฒนา Wellness Hub ภาคใต้

อาคารแพทย์แผนไทย 4 ช้ัน 40,000,000 โรงพยาบาลตรัง ค.พัฒนา Wellness Hub ภาคใต้

อาคารอุบัติเหตุและฉกุเฉิน เป็นอาคาร คสล. 2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2}020 ตารางเมตร โรงพยาบาลตะโหมด 
ต าบลแม่ขรี อ าเภอรพ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง 1 หลัง

32,149,400 โรงพยาบาลตะ
โหมด

ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน

ปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 1 หลัง 20,000,000 โรงพยาบาล
หาดใหญ่

ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๙ ช้ัน โรงพยาบาลสงขลา 499,088,600 โรงพยาบาล
สงขลา

ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน

อาคารผู้ป่วยใน 5 ช้ัน (114 เตียง) พื้นที่ 6,909 ตรม. 115,439,200 โรงพยาบาลละงู ค.พัฒนาระบบการส่งต่อภาคใต้
อ่าวไทย/อันดามัน

รำยกำรค ำของบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ระดับภำค ปีงบฯ 2563 ภำคใต้ (ก่อสร้ำงเกิน 10 ล้ำนบำท)



ภาคใต้ชายแดน : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส



ภำคใต้ชำยแดน

คก.พัฒนำบริกำรที่เป็นเลศิทำงกำรแพทย์ ศูนย์
กำรแพทย์ฉุกเฉิน รองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก 
งบประมำณ 293,793,900 บำท (รวมงบ

ผูกพัน)

คก.พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสขุเพื่อส่งเสริมสขุภำวะของประชำชนทุกกลุม่วัยอย่ำงยั่งยืน 
งบประมำณ  1,244,904,660 บำท (รวมงบผูกพนั)

1.กำรพัฒนำงำนอนำมยัแม่และเด็กภำคใต้ชำยแดน

2.กำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมภิำคใต้ชำยแดน

3.กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินและกำรส่งตอ่
ภำคใต้ชำยแดน

4.กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
ภำคใต้ชำยแดน

225,367,160 บำท

194,874,600 บำท

632,049,900 บำท

192,613,000 บำท

1,538,698,560 บำท
(รวมงบผูกพัน)

ปี 2563 = 876,251,500 บำท

ปี 2564 = 435,059,780 บำท

ปี 2565 = 227,387,280 บำท



คก.พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสขุเพื่อส่งเสริมสขุภำวะของประชำชนทุกกลุม่วัยอย่ำงยั่งยืน
งบประมำณ 1,244,904,660 บำท (รวมงบผูกพนั)

1.งำนอนำมัยแม่และเด็ก
225,367,160 บำท

2. ระบบบริกำรปฐมภูมิ
194,874,600 บำท

3.กำรแพทย์ฉุกเฉินและกำรสง่ต่อ
632,049,900 บำท

4.เฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
192,613,000 บำท

ปี 2563 = 812,672,720 บำท

ปี 2564 = 319,952,220 บำท

ปี 2565 = 112,279,720 บำท

งบประมำณ 104,578,360 บำท

งบประมำณ 49,535,000 บำท

งบประมำณ 71,253,800 บำท

ปัตตำนี

ยะลำ

นรำธิวำส

งบประมำณ 134,979,600
บำท

งบประมำณ 23,430,000 บำท

งบประมำณ 36,465,000 บำท

งบประมำณ 561,264,900 บำท

งบประมำณ 35,880,000 บำท

งบประมำณ 34,905,000 บำท

งบประมำณ 23,600,000 บำท

งบประมำณ 23,280,000 บำท

งบประมำณ 145,733,000 บำท



คก.พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสขุเพื่อส่งเสริมสขุภำวะของประชำชนทุกกลุม่วัยอย่ำงยั่งยืน
งบประมำณ 1,244,904,660 บำท (รวมงบผูกพนั)

1.งำนอนำมัยแม่และเด็ก
223,967,160 บำท

2. ระบบบริกำรปฐมภูมิ
194,874,600 บำท

3.กำรแพทย์ฉุกเฉินและกำรสง่ต่อ
632,049,900 บำท

4.เฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
192,613,000 บำท

ปี 2563 = 812,672,720 บำท

ปี 2564 = 319,952,220 บำท

ปี 2565 = 112,279,720 บำท

งบประมำณ 104,578,360 บำท
งบปี 63 = 104,578,360 บำท

งบประมำณ 49,535,000 บำท
งบปี 63 = 49,535,000 บำท

งบประมำณ 71,253,800 บำท
งบปี 63 = 71,253,800 บำท

ปัตตำนี

ยะลำ

นรำธิวำส

งบประมำณ 134,979,600 บำท
งบปี 63 = 97,500,320 บำท

งบประมำณ 23,430,000 บำท
งบปี 63 = 23,430,000 บำท

งบประมำณ 36,465,000 บำท
งบปี 63 = 7,293,060 บำท

งบประมำณ 561,264,900 บำท
งบปี 63 = 195,684,180 บำท

งบประมำณ 35,880,000 บำท
งบปี 63 = 35,880,000 บำท

งบประมำณ 34,905,000 บำท
งบปี 63 = 34,905,000 บำท

งบประมำณ 23,600,000 บำท
งบปี 63 = 23,600,000 บำท

งบประมำณ 23,280,000 บำท
งบปี 63 = 23,280,000 บำท

งบประมำณ 145,733,000 บำท
งบปี 63 = 145,733,000 บำท

ปี 63 = 225,367,160 บำท ปี 63 = 128,223,380 บำท ปี 63 = 266,469,180 บำท ปี 63 = 192,613,000 บำท



คก.พัฒนำบริกำรที่เป็นเลศิทำงกำรแพทย์ ศูนย์กำรแพทย์ฉุกเฉิน รองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก 

งบประมำณ 293,793,900 บำท (งบผูกพัน)

ปี 2563 = 63,578,780 บำท

ปี 2564 = 115,107,560 บำท

ปี 2565 = 115,107,560 บำท

กิจกรรม 1. ก่อสร้ำงอำคำรบ ำบัดรักษำ 6 ชั้น เป็นอำคำร คสล.6 
ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมำณ 10,440 ตรม.

กิจกรรม 2. ก่อสร้ำงหลังคำทำงเดินศูนย์เด็กเล็กทปีังกรฯ

กิจกรรม 3. ปรับปรุงเปลี่ยนแอร์ชิลเลอร์ 1 ชุด อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
51 พรรษำ โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก

กิจกรรม 4. ปรับปรุงเปลี่ยน ระบบแอร์ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก

กิจกรรม 5. ปรับปรุงเปลี่ยน ระบบแอร์ ห้องทันตกรรม โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก

งบ 2563 = 57,553,780 บำท
งบ 2564 = 115,107,560 บำท
งบ 2565 = 115,107,560 บำท

287,768,900 บำท

247,000 บำท

3,409,000 บำท

1,557,000 บำท

812,000 บำท

งบ 2563 = 247,000 บำท

งบ 2563 = 3,409,000 บำท

งบ 2563 = 1,557,000 บำท

งบ 2563 = 812,000 
บำท



ค ำของบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ระดับภำค ปีงบฯ 2563 ภำคใต้ชำยแดน 

(ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส) ***รวมงบผูกพัน

จังหวัด

คก.พัฒนำระบบบรกิำรสำธำรณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภำวะของ
ประชำชนทุกกลุ่มวัยอย่ำงยั่งยืน

คก.พัฒนำบริกำรที่เป็นเลิศทำงกำรแพทย์ ศูนย์กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
รองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก รวมทั้งสิ้น

สิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์ งบด ำเนินงำน รวม สิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์ งบด ำเนินงำน รวม

ปัตตำนี 539,046,700 279,248,400 6,127,760 824,422,860 0 0 0 0 824,422,860 

ยะลำ 13,000,000 118,711,000 414,000 132,125,000 0 0 0 0 132,125,000 

นรำธิวำส 88,662,400 195,590,500 4,103,900 288,356,800 293,793,900 0 0 293,793,900 582,150,700 

รวม 640,709,100 593,549,900 10,645,660 1,244,904,660 293,793,900 0  0   293,793,900 1,538,698,560 

ปี 2563 = 812,672,720 บำท

ปี 2564 = 319,952,220 บำท

ปี 2565 = 112,279,720 บำท

ปี 2563 = 63,578,780 บำท

ปี 2564 = 115,107,560 บำท

ปี 2565 = 115,107,560 บำท



ค ำของบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ระดับภำค ปีงบฯ 2563 ภำคใต้ชำยแดน 
(ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส) ***ไม่รวมงบผูกพัน

จังหวัด

คก.พัฒนำระบบบรกิำรสำธำรณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภำวะของ
ประชำชนทุกกลุ่มวัยอย่ำงยั่งยืน

คก.พัฒนำบริกำรที่เป็นเลิศทำงกำรแพทย์ ศูนย์กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
รองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก รวมทั้งสิ้น

สิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์ งบด ำเนินงำน รวม สิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์ งบด ำเนินงำน รวม

ปัตตำนี 135,986,700 279,248,400 6,127,760 421,362,860 0 0 0 0 421,362,860

ยะลำ 13,000,000 118,711,000 414,000 132,125,000 0 0 0 0 132,125,000

นรำธิวำส 59,490,460 195,590,500 4,103,900 259,184,860 63,578,780 0 0 63,578,780 322,763,640

รวม 208,477,160 593,549,900 10,645,660 812,672,720 63,578,780 0 0 63,578,780 876,251,500

รวมงบ 2 โครงกำร 876,251,500 บำท
(งบเฉพำะปี 2563 ไม่รวมงบผูกพัน)



ค ำของบบูรณำกำรเพื่อพัฒนำพื้นที่ระดับภำค ปีงบฯ 2563 ภำคใต้ชำยแดน 
(ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส) (เปรียบเทียบสัดส่วนงบผูกพันและงบไม่ผูกพัน ปี 63)

จังหวัด

คก.พัฒนำระบบบรกิำรสำธำรณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภำวะของ
ประชำชนทุกกลุ่มวัยอย่ำงยั่งยืน

คก.พัฒนำบริกำรที่เป็นเลิศทำงกำรแพทย์ ศูนย์กำรแพทย์ฉุกเฉิน 
รองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โรงพยำบำลสุไหงโก-ลก รวมทั้งสิ้น

สิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์ งบด ำเนินงำน รวม สิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์ งบด ำเนินงำน รวม

ปัตตำนี 539,046,700
(63 : 135,986,700) 

279,248,400 6,127,760 824,422,860
(63 : 421,362,860)

- - - -
824,422,860

(63 : 421,362,860)

ยะลำ 13,000,000
(63 : 13,000,000) 

118,711,000 414,000 132,125,000
(63 : 132,125,000)

- - - -
132,125,000

(63 : 132,125,000)

นรำธิวำส 88,662,400
(63 : 59,490,460) 

195,590,500 4,103,900 288,356,800
(63 : 259,184,860) 

293,793,900
(63 : 63,578,780) 

- - 293,793,900
(63 : 63,578,780) 

582,150,700
(63 : 322,763,640) 

รวม 640,709,100
(63 : 208,477,160) 

593,549,900 10,645,660 1,244,904,660
(63 : 812,672,720,) 

293,793,900
(63 : 63,578,780) 

- - 293,793,900 
(63 : 63,578,780)

1,538,698,560
(63 : 876,251,500) 

ปี 2563 = 812,672,720 บำท

ปี 2564 = 319,952,220 บำท

ปี 2565 = 112,279,720 บำท

ปี 2563 = 63,578,780 บำท

ปี 2564 = 115,107,560 บำท

ปี 2565 = 115,107,560 บำท



สรุปค ำของบภำคฯ เขต 12 เฉพำะปีงบประมำณ 2563 
จังหวัด ภำคใต้ ภำคใต้ชำยแดน รวม

ค.พัฒนาระบบการส่ง
ต่อภาคใต้ฯ

ค. Wellness Hub 
ภาคใต้

ค. พัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขฯ

ค.เลิศทางการแพทย์ 
ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 

ตรัง 83,342,200 83,342,200

พัทลุง 70,058,000 19,071,600 89,129,600

สงขลำ 355,448,050 355,448,050

สตูล 99,846,900 99,846,900

ปัตตำนี 421,362,860 421,362,860

ยะลำ 132,125,000 132,125,000 

นรำธิวำส 259,184,860 63,578,780 322,763,640

รวม 525,352,950 102,413,800 812,672,720 63,578,780 1,504,018,250


