
การจัดท าค าของบประมาณลักษณะบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เขตสุขภาพที่ 12







สรุปค าของบภาคฯ เขต 12 เฉพาะปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด
ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน

รวมค.พัฒนาระบบการ
ส่งต่อภาคใต้ฯ

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

สงขลา 355,448,050 355,448,050

สตูล 99,846,900 99,846,900

ปัตตานี 421,362,860 421,362,860

ยะลา 132,125,000 132,125,000 

นราธิวาส 257,784,860 63,578,780 321,363,640

รวม 525,352,950 102,413,800 811,272,720 63,578,780 1,502,618,250

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561



“รายงาน ความคืบหน้า” 
หนังสือ สป.สธ.ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03.5/34536

ลว. 25 ธ.ค.61 เรื่อง การทบทวนค าของบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอให้ปรับปรุงค าขอฯ โดยให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลแต่ละภาคพิจารณาค าขอฯ 
และส่งอีกครั้งภายในวันที่ 26 ธ.ค.61

“ภาคใต้” ผู้ตรวจราชการฯ เขต11 พิจารณาค าขอฯ 

“ภาคใต้ชายแดน” ผู้ตรวจราชการฯ เขต12

พิจารณาค าขอฯ
 ปัตตานี 70.0000 ล้านบาท
 ยะลา 60.0000 ล้านบาท
 นราธิวาส 70.0000 ล้านบาท

 ตรัง 32.5870 ล้านบาท
 พัทลุง 11.7000 ล้านบาท
 สงขลา 15.5000 ล้านบาท
 สตูล 5.4000 ล้านบาท



ภาคใต้ (เขตสุขภาพที ่12) : ตรัง พทัลุง สงขลา สตูล



ภาคใต้
ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา

โครงการพัฒนาระบบการส่งตอ่
ผู้ป่วย (Referral System) 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของภาคใต้
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้น
น าของโลก

39,750,500 บาท

โครงการภาคใต้เมืองศูนย์กลาง
บริการส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub)  
รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ

จังหวัด

โครงการพัฒนา
ระบบการส่งต่อ

ผู้ป่วย (Referral 
System) 

โครงการภาคใต้
เมืองศูนย์กลาง
บริการส่งเสริม

สุขภาพ 
(Wellness 

Hub) 

รวมงบปี 2563

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

ตรัง 7,150,000 25,437,000 32,587,000

พัทลุง 11,700,000 - 11,700,000

สงขลา 15,500,500 - 15,500,500

สตูล 5,400,000 - 5,400,000

รวม 39,750,500 25,437,000 65,187,500

25,437,000 บาท

รวม 65,187,500 บาท

จ าแนกรายจังหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 61



ภาคใต้ชายแดน : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส



คก.พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ  428,859,300 บาท (รวมงบผูกพัน)

1.การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กภาคใต้ชายแดน

2.การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ
ภาคใต้ชายแดน

95,000,000 บาท

333,859,300 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 61

14

ปี 2563 = 204,299,900 บาท

ปี 2564 = 112,279,700 บาท

ปี 2565 = 112,279,700 บาท

ภาคใต้ชายแดน



คก.พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ  204,299,900 บาท (ไม่รวมงบผูกพัน)

1.การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กภาคใต้ชายแดน

2.การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ
ภาคใต้ชายแดน

95,000,000 บาท

109,299,900 บาท

15

ภาคใต้ชายแดน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 61



คก.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือสง่เสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างย่ังยืน
งบประมาณ 428,859,300 บาท (รวมงบผูกพัน)

1.งานอนามัยแม่และเด็ก
95,000,000 บาท

2.การแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ
333,859,300 บาท (รวมงบผูกพัน)

งบประมาณ 9,980,000 บาท

งบประมาณ 35,930,000 บาท

งบประมาณ 49,090,000 บาท

งบประมาณ 24,700,000 บาท

งบประมาณ 20,900,000 บาท

ปี 63 = 95,000,000 บาท ปี 63 = 109,299,900 บาท 16

งบประมาณ 288,259,300 บาท
งบปี 63 = 63,699,900 บาท

ปี 2563 = 204,299,900 บาท

ปี 2564 = 112,279,700 บาท

ปี 2565 = 112,279,700 บาท

ปัตตานี

ยะลา

นราธิวาส



ค าของบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบฯ 2563 ภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
***รวมงบผูกพัน

จังหวัด

คก.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือส่งเสรมิสุขภาวะของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย อย่างยั่งยืน

สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ รวม

ปัตตานี 280,699,300 17,540,000 298,239,300

ยะลา - 60,630,000 60,630,000

นราธิวาส 9,500,000 60,490,000 69,990,000

รวม 290,199,300 138,660,000 428,859,300

ปี 2563 = 204,299,900 บาท

ปี 2564 = 112,279,700 บาท

ปี 2565 = 112,279,700 บาท

17

หมายเหตุ : เฉพาะจังหวัดปัตตานีทีม่ีรายการกอ่สร้างผูกพัน



ค าของบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบฯ 2563 ภาคใต้ชายแดน (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
***ไม่รวมงบผูกพัน

งบประมาณ 204,299,900 บาท
(งบเฉพาะปี 2563 ไม่รวมงบผูกพัน) 18

จังหวัด

คก.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือส่งเสรมิสุขภาวะของประชาชนทุก
กลุ่มวัย อย่างยั่งยืน

สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ รวม

ปัตตานี 56,139,900 17,540,000 73,679,900

ยะลา - 60,630,000 60,630,000

นราธิวาส 9,500,000 60,490,000 69,990,000

รวม 65,639,900 138,660,000 204,299,900



สรุปค าของบภาคฯ เขต 12 เฉพาะปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด

ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน

รวม
ค.พัฒนาระบบการ

ส่งต่อผู้ป่วย 
(Referral System) 

ค. ภาคใต้เมือง
ศูนย์กลางบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

(Wellness Hub) 

ค.การพัฒนางาน
อนามัยแม่และเด็ก

การพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและ

ระบบการส่งต่อ

ตรัง 7,150,000 25,437,000 - - 32,587,000

พัทลุง 11,700,000 - - - 11,700,000

สงขลา 15,500,500 - - - 15,500,500

สตูล 5,400,000 - - - 5,400,000

ปัตตานี - - 9,980,000 63,699,900 73,679,900

ยะลา - - 35,930,000 24,700,000 60,630,000

นราธิวาส - - 49,090,000 20,900,000 69,990,000

รวม 39,750,500 25,437,000 95,000,000 109,299,900 269,487,400

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค.61


