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แนวทางการด าเนินงานและการก าหนดวงเงนิการจัดท าค าของบลงทุน  

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 12 

******************************** 

ด้วยส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 เป็นหน่วยงำนส่วนภูมิภำค ที่มีภำรกิจในกำรจัดท ำและรวบรวม
ค ำของบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง ในระดับเขตสุขภำพที่ 12 และมีบทบำทที่ส ำคัญคือกำรเป็น
หน่วยประสำนงำนกำรจัดท ำงบลงทุนกับหน่วยงำนระดับกระทรวง ทั้งนี้ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 ได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรจัดท ำค ำของบลงทุน งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2564 เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรจัดสรร
งบประมำณให้เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดแก่หน่วยงำนในพ้ืนที่ โดยยึดหลักกำรสร้ำงควำมมีส่วน
ร่วมในกำรท ำงำน ผ่ำนรูปแบบคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรงบลงทุน เขตสุขภำพที่ 12 โดยยังมีกำรส่งเสริมให้
เกิดกำรมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด เพ่ือให้ค ำของบประมำณครอบคลุมทุกหน่วยงำน สำมำรถพัฒนำศักยภำพ
กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรและจัดสรรทรัพยำกรสำธำรณสุขให้เท่ำเทียม และ
ครอบคลุมในพ้ืนที่ ตอบสนองต่อภำรกิจของหน่วยงำน แผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) ควำม
จ ำเป็น ควำมเร่งด่วน ยุทธศำสตร์ทุกระดับ และนโยบำยของผู้บริหำร กระทรวงสำธำรณสุข โดยส ำนักงำนเขต
สุขภำพที่ 12 ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรจัดท ำค ำของบลงทุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

• ปฏิทินการจัดท างบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 12  

ที ่ กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท ำงำน CIO เพ่ือทบทวนและวำงแผนแนวทำงและ
กรอบเวลำกำรจัดท ำค ำของบลงทุน ปี 2564 

3 ต.ค. 2562 คณะอนุกรรมกำร CIO 

2 น ำเสนอแนวทำงกำรจัดท ำงบลงทุนปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้บริหำร
เขตสุขภำพที่ 12 เพ่ือให้ควำมเห็นชอบในแนวทำงกำรจัดท ำค ำขอ
งบประมำณ 

1 พ.ย. 2562 คณะอนุกรรมกำร CIO 

3 ส ำนักงำนเขตฯ แจ้งให้จัดท ำค ำขอและแจ้งแนวทำงกำรจัดท ำ 
งบลงทุนไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

4 พ.ย. 2562 ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 12 

4 ส ำนักงำนเขตฯ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร 

งบลงทุน เขตสุขภำพที่ 12 
5 – 8 พ.ย.
2562 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 12 

5 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จัดส่งค ำของบลงทุน 22 พ.ย.2562 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
6 ส ำนักงำนเขตฯ รวบรวมค ำของบลงทุนจำกทุกจังหวัด และ

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้น  
22 – 27 พ.ย.
2562 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพท่ี 12 

7 คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรงบลงทุน กลั่นกรองและให้ควำม
เห็นชอบรำยกำรค ำขอของจังหวัด และพิจำรณำรำยกำรวงเงิน

28 พ.ย. 2562 คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำร
งบลงทุน 
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ที ่ กิจกรรม วันที่ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับเขต (Excellence) ซึ่งค ำขอต้องสอดคล้องกับแนวทำงกำร
จัดท ำค ำของบลงทุน 

8 ส ำนักงำนเขตฯ รวบรวมรำยกำรค ำขอที่ผ่ำนกำรให้ควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเขตสุขภำพที่ 12 

ธันวำคม 2562 ส ำนักงำนเขตฯ  

9 ส ำนักงำนเขตฯ แจ้งคืนรำยกำรค ำขอไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  

ธันวำคม 2562 ส ำนักงำนเขตฯ  

10 ส ำนักงำนเขตฯ แจ้งรำยกำรค ำขอ และวิธีกำรบันทึกข้อมูลค ำขอ
งบประมำณจำกโปรแกรมของ กบรส. ไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดและโรงพยำบำลศูนย์/ทั่วไป  

ธันวำคม 2562 ส ำนักงำนเขตฯ  

11 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและโรงพยำบำลศูนย์/ทั่วไป บันทึก
รำยกำรค ำขอในโปรแกรมของ กบรส.  

มกรำคม 2563 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

12 ส ำนักงำนเขตฯ เรียงล ำดับรำยกำรค ำขอในโปรแกรม กบรส. ใน
ระดับเขต 

มกรำคม 2563 ส ำนักงำนเขตฯ  

13 ส ำนักงำนเขตฯ แจ้งส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดจัดส่งเอกสำร
ประกอบค ำของบลงทุน 

มกรำคม 2563 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

14 ส ำนักงำนเขตฯ จัดท ำหนังสือส่งค ำของบลงทุน เสนอผู้ตรวจ
รำชกำรฯ 

มกรำคม 2563 ส ำนักงำนเขตฯ  

หมายเหตุ : ปฏิทินกำรจัดท ำค ำขอฯ อ้ำงอิงจำกปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณ จำกส ำนักงบประมำณ อำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

• การก าหนดวงเงิน (Pre-ceiling) การจัดท าค าของบประมาณ  
ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 ก ำหนดวงเงิน (Pre-ceiling) ของกำรจัดท ำค ำของบลงทุน ปีประมำณ พ.ศ.

2564 โดยมีวงเงิน เขตสุขภำพที่ 12 ทั้งสิ้น 1 ,000,000,000 บำท (หนึ่งพันล้ำนบำท) โดยแบ่งวงเงินได้  
2 แผนงำนดังนี้ 

1. แผนงานพื้นฐาน (Basic) วงเงิน 800,000,000 บาท  
จัดท ำรำยกำรค ำขอโดยแบ่งวงเงินตำมสัดส่วนประชำกร จำกฐำนข้อมูล HDC โดยใช้ประชำกร type 

1+3 ประมวลผล ณ วันที่ 18 ตุลำคม 2562 สำมำรถจัดท ำรำยกำรค ำขอ ในส่วนของรำยกำรส ำหรับหน่วย
บริหำร หน่วยบริกำร หน่วยปฐมภูมิ และรำยกำรบ ำบัดน้ ำเสีย  

2. แผนงานเขตสุขภาพ (Excellence) วงเงิน 200,000,000 บาท 
แผนงำนเขตสุขภำพ (Excellence) เป็นแผนงำนที่มีวงเงินรวมในระดับเขตสุขภำพ หน่วยงำนในระดับ 

F1 ขึ้นไป สำมำรถจัดท ำรำยกำรค ำขอได้ โดยเป็นรำยกำรที่ส่งเสริมและพัฒนำควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำร
สุขภำพ (Service Plan) รำยกำรที่ตรงตำมนโยบำยของผู้บริหำรเขตสุขภำพ โดยแผนงำนเขตสุขภำพพิจำรณำ
จัดสรรรำยกำรโดยคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรงบลงทุน 



3 
• การก าหนดสัดส่วนการจัดท าค าของบลงทุน ตามประเภทหน่วยงาน 

ส ำนักงำนเขตสุขภำพฯ ก ำหนดสัดส่วนกำรจัดท ำค ำของบลงทุน ในภำพรวมระดับเขตสุขภำพ          
ตำมประเภทของหน่วยงำน โดยมีสัดส่วนงบลงทุนส ำหรับหน่วยบริกำรต่อหน่วยบริหำรอยู่ที่ สัดส่วน 90 : 10 
ตำมล ำดับ  

• การก าหนดวงเงินตามสัดส่วนประชากร  
ส ำนักงำนเขตสุขภำพฯ ก ำหนดวงเงินในกำรจัดท ำค ำของบลงทุน ตำมสัดส่วนประชำกร จำกฐำนข้อมูล 

HDC โดยใช้ประชำกร type 1+3 ประมวลผล ณ วันที่ 18 ตุลำคม 2562 ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้ำนบำท 

• การประสานงาน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 
- นำยจิรวิทย์ มำกมิ่งจวน นักวิชำกำสำธำรณสุขช ำนำญกำร หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ

สำรสนเทศ โทร 091-0488830  
- นำงสำวสุกฤตำ หนูเอียด นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร โทร 085-3447538 
- นำยนรำธิป จันทรัตน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร 086-9649564 

จังหวัด ประชากร type 1+3* 
วงเงินจัดสรร (Basic service+ระบบ

บ าบัดน้ าเสีย) 
สงขลำ 1,144,838 228.1600  
สตูล 263,598 52.4800 
ตรัง 505,299 100.6400 

พัทลุง 395,942 78.8800 
ปัตตำนี 617,329 122.9600 
ยะลำ 451,233 89.9200  

นรำธิวำส 637,252 126.9600  
รวม  4,015,491  800.0000 


