


ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศบ.สต.
( เทยีบเท่ากองในส านักงานปลัดกระทรวง สธ. / เลขรหสั สธ 0222)

❖ ส านักงานเลขานุการของคณะที่ 2 และ คกก.ศบ.สต.
❖ เกบ็ รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูล และจัดท าระบบ 

สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการการด าเนินงาน
❖ จัดท าแผน ด าเนินการ
❖ ประสานการปฏบิัตติามแผนกับทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง
❖ รวบรวม สรุป ก ากับ ตดิตามและประเมนิผล

องค์ประกอบ :
1.นพ.สสจ.สงขลา ผู้อ านวยการศูนย์
2.ทีมสนับสนุนฝ่ายวชิาการ 3 คน
3.ทีมสนับสนุนงานบริหาร 3 คน

บทบาท
พัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขให้

สอดคล้องกับวถีิชีวติความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมบนมติขิองความ
หลากหลายแห่งพหุวัฒธรรมของพืน้ที่
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การพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวถีิชุมชน 

8

ศาสนสถาน/จว. สงขลา สตลู ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม

ปอเนาะ 29 5 153 93 56 336

มัสยิด 390 226 650 489 651 2,406

วัด 411 42 83 48 74 658

รวม 830 273 886 630 781 3,400

จ านวนศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ แยกเป็นรายจังหวัด/ประเภท

รวมทัง้สิน้มีศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพใน 5 จว. จ านวน 3,400 แห่ง
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ผลการด าเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปี 51-59



จ านวนศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน

ปี/จงัหวัด สงขลา สตลู ปัตตานี ยะลา นราฯ รวม 

2556 3 3 3 3 3 15

2557 8 8 8 8 8 40

2558 3 4 3 3 3 16

2559 5 5 5 3 5 23

2560 6 6 6 6 6 30

2561 8 8 8 8 8 40

รวม 27 28 27 25 27 164

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 61 9

มัสยิด ส้วม HAS  : นราธิวาส
มัสยิด แม่และเด็ก : สงขลา
มัสยิด ศูนย์ฮัจย์ : สตูล
ปอเนาะ แม่หม้าย : นราธิวาส
ปอเนาะ มือบน : สงขลา

วัด จัดการ NCD : สงขลา

การพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวถีิชุมชน 

ต่อ



การพัฒนาสถานที่ปฏบิัตศิาสนกิจในโรงพยาบาล 
(ศาลาละหมาดและห้องปฏบิัตธิรรม)

• เร่ิมด าเนินการเมื่อ ปี 2558 สนบัสนนุให้มีโรงพยาบาลต้นแบบ จงัหวดั ละ 1 แห่ง 
และโรงพยาบาลท่ีมีความสนใจร่วมกระบวนการใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

• กรอบแนวคิด : ✓เพื่อให้มีสถานท่ีปฏิบตัิศาสนกิจตามความเช่ือของศาสนา
✓เป็นสถานท่ียดึเหน่ียวจิตใจ
✓เกิดการพบปะร่วมกนัระหวา่งเจ้าหน้าท่ีและผู้ รับบริการ
✓เป็นแหลง่ให้ความรู้ทัง้ด้านศาสนาและสขุภาพ

• ผลการด าเนินงาน : ปี 2558-2560 มีโรงพยาบาลท่ีเป็นต้นแบบด้านการพฒันาสถานท่ีปฏิบตัิ
ศาสนกิจ จ านวน  23 แห่ง และโรงพยาบาลท่ีมีความสนใจและร่วมกระบวนการ ใน 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้อีกกวา่ 23 แห่ง 

10สู่……..“ศาสนธรรมมีชีวิต”



สขุภาพผู้ เดินทางไปแสวงบญุ ณ ราชอาณาจกัรซาอดุิอาระเบีย
พธีิฮัจย์ I พิธีอมุเราะห์ 

1.ผู้แสวงบุญเดนิทางไปประกอบพธีิฮัจย์ตายและเจ็บมาก
2.จ านวนผู้ป่วยนอก/ใน และส่งต่อมีสูงมาก
3.ผู้แสวงบุญมีสภาพร่างกายอ่อนแอ
4.ผู้เก่ียวข้องทุกระดับ รู้ เข้าใจ และปฎบิตัไิด้????
5.ขาดระบบสารสนเทศที่จะบอกสภาพปัญหา
6.ตัวละครและผู้หวังดีเยอะมากๆๆ
7.การบรูณาการและก้าวข้ามผลประโยชน์

ความเดมิตอนที่แล้ว 
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แผนภูมแิสดงจ านวนผู้แสวงบุญ เสียชีวติ  ตัง้แต่ปี 2549 - 2561

สรุปผลการเฝ้าระวังผู้เดนิทางกลับจากแสวงบุญ
และผู้เข้านิยามที่ต้องสอบสวน MERS ประจ าปี 2560

เวร SAT wk. 39/60

ผลการด าเนินงานฮัจย์

หมายเหตุ  ข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี 29 สิงหาคม 2561 



อุมเราะห์ 
อุมเราะห์ คือ การเดนิทางไปปฎบิัตศิาสนกิจ นอกช่วงเทศกาลฮัจย์ 
ไม่มีหน่วยราชการด าเนินการดูแล ก ากับ เหมือนกับผู้ทางไปประกอบพธีิฮัจย์ แต่ละปีมีผู้เดนิทาง 
ไปประกอบพธีิอุมเราะห์ไม่น้อยที่เจบ็ป่วย และเสียชีวิต ในระหว่างประกอบศาสนกจิ

ข้อมูลผู้เดนิทางและภาวะสุขภาพ ของผู้ไปประกอบพธีิอุมเราะห์

หมายเหตุ  การคาดการณ์ได้จากการสอบถามข้อมูลของผู้ประกอบการ แซะห์ และกรรมการอสิลามแห่งประเทศไทย

ปี
จ านวนผู้เดนิทาง

(ข้อมูลจาก ประเทศ
ซาอุดอิาระเบีย)

ข้อมูลการลงทะเบียน
(www.sasuk12.com)

โรคตดิต่อเชือ้ไวรัส โคโรน่า
(MERs-CO Virus) การเจ็บป่วย/

เสียชีวิต
สงสัย ตดิเชือ้

2558 12,300 916 24 - 916/2

2559 11,800 3,398 30 - 2,829/0

2560 12,500 4,080 12 - 3,808/1

2561 11,400 7,101 10 - 3,003/1

การบริหารจัดการผู้ไป สภาพปัญหา 
❖ ไปที่มีความเส่ียงเดียวกัน
❖ การระบาดของโรคโคโรน่า
❖ ไม่มีระบบข้อมูล :

✓เล่ากันหา 8,000 - 10,000 คน/ปี
✓ประสบการณ์จากพัทลุง

❖ ไม่มีระบบการจดัการสุขภาพ ไม่มีหน่วยราชการเกี่ยงข้องเลย

ด้านการจัดบริการสุขภาพ
จดัระบบสารสนเทศ

➢ลงทะเบียน  www.sasuk12.com

➢ ทราบ ช่ือ ที่อยู่  วันกลับ

ฉีดวัคซีนฟรี 

➢ เม่ือลงทะเบียนล่วงหน้า 15 -20 วัน

➢ ไข้กาฬหลังแอ่น และ ไข้หวัดใหญ่

➢ ฉีดวัคซีนใกล้บ้าน ใกล้ใจ
“ เร่ิมตรวจสุขภาพบา้งในบางพืน้ท่ี เตรียมการดแูลเหมือนฮจัย์ ”





โรงครัวฮาลาล ครัวฮาลาลและตอยยบิ
ปี 2552-2560 ปี 2560 →

จ านวน รพ. 57 แห่ง
มีโรงครัว 51 แห่ง
ผ่านการรับรองฯ 47 แห่ง

ขยายสู่ชุมชนและพฒันาให้อาหารถกูหลักศาสนา
และมีคุณประโยชน์ขยายสู่ชุมชน

ปี 60-61 สนับสนุนให้โรงครัว รพ. 15 แห่ง
สนับสนุนให้โรงอาหาร รพ. 15 แห่ง
สนับสนุนให้ ศพด. 15 แห่ง

ปี 62 สนับสนุนให้โรงอาหาร รพ. 15 แห่ง
สนับสนุนให้ ศพด. 15 แห่ง 16

ผลงานปี 60 รพ.ยี่งอ ด าเนินงานฯ กับ รร. ในพืน้ที่ สังกัด 
สพฐ. ผ่านการรับรองฮาลาลแล้ว จ านวน 8 แห่ง คือ                      
รร.บ้านกาแร รร.บ้านกูเล็ง รร.บ้านกาบุ๊  รร.บ้านยี่งอ         
รร.บ้านก าปงปีแซ รร.บ้านปาลอบาต๊ะ รร.นากอ และ 
รร.กูยิ

อาหารปลอดภยั



ปัจจัยด้านสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

การ
จัดบริการปัจเจก







เปรียบเทยีบค าขอ ปี 2562 
(ขาขึน้ – ขาลง)ค าของบประมาณ ปี 2562



รายละเอียดงบประมาณ

1)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของรัฐ การบริการ ปชช. และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ปชช. ให้สอดคล้องกับบริบทพืน้ที่ (9.34 ลบ.)

2)โครงการลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม และเพิ่มการเข้าถงึบริการ (5.34 ลบ.)

3)โครงการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองผู้บริโภค (9.75 ลบ.)

4)โครงการพฒันาระบบบริการให้มีมาตรฐานและสอดคล้องบริบท (3.78 ลบ.)

5)โครงการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (0.47 ลบ.)

6)โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพ (4.31 ลบ.)

งบด าเนินงาน จ านวน 32.99 ลบ. ประกอบด้วย



งบด าเนินงาน (ต่อ)
1)โครงการพฒันาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ : 13.35 ลบ.

: อุดหนุน
งบ

ประกอบด้วยกจิกรรม ดังต่อไปนี ้

1.1 อดุหนนุพฒันาศาสนสถานสง่เสริมสขุภาพไปสูร่ะดบัดีมาก 8.00 ลบ.

1.2 อดุหนนุการพฒันาศนูย์เรียนรู้ระบบสขุภาพตามวิถีชมุชน 4.80 ลบ.

1.3 สนบัสนนุพืน้ท่ีใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีจะพฒันาศนูย์เรียนรู้
ระบบสขุภาพตามวิถีชมุชนไปสูร่ะดบัเขต 0.55 ลบ.

2)โครงการพฒันางานอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลขยายสู่ชุมชน : 2.25 ลบ.
ประกอบด้วยกจิกรรม ดังต่อไปนี ้

2.1 สนบัสนนุให้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในพืน้ท่ี 5 จชต. 0.75 ลบ.

2.3 สนบัสนนุให้โรงอาหารในโรงพยาบาลในพืน้ท่ี 5 จชต.  0.75 ลบ.

รวมทัง้สิน้จ านวน  15.60  ลบ.

2.2 สนบัสนนุให้โรงเรียนปฐมศกึษาในพืน้ท่ี 5 จชต.  0.75 ลบ.



งบด าเนินงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว: รายจ่ายอื่น

งบ
ประกอบด้วยกจิกรรม ดังต่อไปนี ้

รวมทัง้สิน้จ านวน  2.50  ลบ.

o คก.ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย (Border Health) (1.00 ลบ.)

o ประชุมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชายแดนระหว่าง 4 จังหวัด (ยะลา สตูล สงขลา และ
นราธิวาส) ของประเทศไทย กับ 4 รัฐ (0.25 ลบ.)

o คก.จัดทีมสุขภาพเพ่ือประสานงานการดูแลสุขภาพผู้เดนิทางไปประกอบพธีิอุมเราะห์ ณ ประเทศซาฯ 
(1.00 ลบ.)

o ประชุมวชิาการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูล เร่ืองระบบบริการสุขภาพ (0.25 ลบ.)



งบประมาณ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.งบลงทุน 642.4 ลบ. 455.4 ลบ. 473.8 ลบ.

2.งบบุคลากร (สปพ.) 196.9 ลบ. 208 ลบ. 82 ลบ. 90 ลบ.

3.งบด าเนินงาน 104 ลบ. 96.2 ลบ. 82.9 ลบ. 98.7 ลบ. 32.9 ลบ.

4.งบอุดหนุน 34 ลบ. 28.1 ลบ. 23.5 ลบ. 17.8 ลบ. 15.6 ลบ.

5.งบรายจ่ายอื่น 1.5 ลบ. 1.5 ลบ. 1.5 ลบ. 0.5 ลบ. 2.5 ลบ.

6.งบบูรณาการภาค - - - 419.0 ลบ. 252.7 ลบ.

งบประมาณ



งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
ล ำดับ หน่วยรับงบประมำณ ครัง้ที่  1 ครัง้ที่  2 ครัง้ที่  3 ครัง้ที่  4 รวม

1 สงขลา 7,784,132          517,800             6,063,350          150,474             14,515,756         

2 สตลู 6,486,777          - 4,961,823          - 11,448,600         

3 ปัตตานี 10,378,843       - 6,351,133          1,180,000         17,909,976         

4 ยะลา 7,784,133          - 5,954,187          - 13,738,320         

5 นราธิวาส 10,813,943       - 6,613,645          1,250,000         18,677,588         

6 รพ.สงขลา - - 500,000             - 500,000             

7 รพ.หาดใหญ่ - 2,000,000          2,000,000          - 4,000,000           

8 รพ.สตลู - 105,000             - - 105,000             

9 รพ.จิตเวช สงขลา - 3,421,750          - - 3,421,750           

10 ศอ.12 ยะลา - 300,000             - - 300,000             

11 รพ.เบตง - - 200,000             - 200,000             

12 รพ.สไุหงโก-ลก - - 300,000             - 300,000             

13 สคร.12 สงขลา - 191,800             - - 191,800             

14 ศบ.สต. 3,644,372          1,135,400          2,119,578          - 6,899,350           

15 สนง.12 - 696,300             3,700,000          1,700,000         6,096,300           

46,892,200      8,368,050        38,763,716      4,280,474        98,304,440         รวม



งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2561

ล าดับ จังหวัด งบพฒันาศาสนสถาน
งบพฒันาโรงครัว รพ. อาหาร
ปลอดภยั (ฮาลาลและตอยยบิ)

งบช่วยเหลือ
เยียวยาฯ (60)

รวมเงนิทัง้หมด

1 จังหวัดสงขลา 2,960,000 450,000 100,000 3,510,000

2 จังหวัดสตูล 2,160,000 450,000 - 2,610,000

3 จังหวัดปัตตานี 2,960,000 450,000 600,000 4,010,000

4 จังหวัดยะลา 2,960,000 450,000 600,000 4,010,000

5 จังหวัดนราธิวาส 3,760,000 450,000 700,000 4,910,000

6
ศูนย์บริหารการพฒันา
สุขภาพจชต.(ศบ.สต.)

800,000 - - 800,000

รวมเงนิ 15,000,000 2,250,000 2,000,000 19,850,000



แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562
• งบด าเนินงาน : จดัสรรตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาของพืน้ที่

• งบอุดหนุน : จดัสรรตามกจิกรรมที่ก าหนด ประกอบด้วย 

กจิกรรมที่ 1 พฒันาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ

กจิกรรมที่ 2 พฒันางานอาหารปลอดภยั (ฮาลาลและตอยยบิ) ในโรงพยาบาลขยายสู่ชุมชน

• งบรายจ่ายอื่น : จดัสรรตามกจิกรรมที่ก าหนด ประกอบด้วย

กจิกรรมที่ 1 โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซยี

กจิกรรมที่ 2 ประชุมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชายแดนระหว่าง 4 จงัหวัด
(ยะลา สตลู สงขลา และนราธิวาส) ของประเทศไทย กับ 4 รัฐ 

กจิกรรมที่ 3 โครงการจดัทมีสุขภาพเพื่อประสานงานการดแูลสุขภาพผู้เดนิทางไปประกอบพธีิ
อุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดอิาระเบีย

กจิกรรมที่ 4 ประชุมวชิาการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนข้อมูล 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562



การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562
หมวดงบด าเนินงาน

1) จัดสรรตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาของพืน้ที่

2) สามารถบริหารแผนการด าเนินงานได้ทนัระยะเวลา
3) Winning Process
4) เบกิจ่ายไม่ทนัอาจจะโดนตัดในงวดต่อไป

แนวทาง



งานด้านแก้ไขปัญหา

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

งานด้านการพัฒนา

•

•

•

•

•

•

•

•

งานด้านอื่นๆ 

❑

❑

❑

❑

❑

ประเดน็การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562



แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562
หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ)

จังหวัด
2561 2562

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 รวมเงิน คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 รวมเงิน

สงขลา 7,784,132 5,954,188 13,738,320 2,266,400 1,733,600 4,000,000

สตูล 6,486,777 4,961,823 11,448,600 1,699,800 1,300,200 3,000,000

ปัตตานี 10,378,843 7,938,917 18,317,760 2,833,000 2,167,000 5,000,000

ยะลา 7,784,133 5,954,187 13,738,320 2,266,400 1,733,600 4,000,000

นราธิวาส 10,813,943 8,267,057 19,081,000 2,833,000 2,167,000 5,000,000

ศบ.สต. 3,644,372 2,787,628 6,432,000 3,399,600 2,600,400 6,000,000

กันกลาง + ศบ.สต.ส่วนกลาง 3,399,600 2,600,400 6,000,000
3,395,860 2,597,540 5,993,400

บูรณาการประเด็น 5,666,000 4,334,000 10,000,000

รวม 55,957,800 42,798,200 98,756,000 18,694,060 14,299,340 32,993,400



แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562
หมวดงบอุดหนุน

1)งบพัฒนาศาสนสถาน รวมเป็นเงนิ 13,350,000 บาท 
1.1)พฒันาสู่ระดบัดมีาก    จ านวน  200  แห่ง x 40,000 บาท  = 8,000,000 บาท
1.2)พฒันาสู่ศูนย์เรียนรู้ฯ   จ านวน  40   แห่ง x 120,000 บาท = 4,800,000 บาท
1.3)ศูนย์เรียนรู้ฯระดบัเขต  จ านวน   5   แห่ง x 110,000 บาท = 550,000 บาท

2)งบพัฒนาอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยบิ) รวมเป็นเงนิ 2,250,000 บาท 
2.1)อาหารปลอดภยัในร้านอาหาร รพ. จ านวน  15  แห่ง x 50,000 บาท  = 750,000 บาท
2.2)อาหารปลอดภยัใน ศพด. จ านวน  15  แห่ง x 50,000 บาท = 750,000 บาท
2.3)อาหารปลอดภยัใน รร. ปฐมศึกษา จ านวน   15 แห่ง x 50,000 บาท = 750,000 บาท

3)รวมเงนิหมวดงบอุดหนุน เป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 15,600,000  บาท
4)การแบ่งเป้าหมายจะด าเนินการเชิญผู้เก่ียวข้องมาประชุม เพื่อก าหนดเป้าหมาย



สิ่งที่จังหวัดต้องด าเนินการ

จังหวัด ฮัจย์ อุมเราะห์
อาหาร

ปลอดภัย
ศาสนธรรม ศาสนสถาน รวมเงนิทัง้สิน้

สงขลา 478,000 70,000 - - - -

สตูล 286,800 50,000 - - - -

ปัตตานี 956,000 70,000 - - - -

ยะลา 573,600 70,000 - - - -

นราธิวาส 956,000 70,000 - - - -

กองกลาง - - - - - -

รวม 3,250,400 330,000 200,000 1,500,000 2,608,000 7,888,400

ปี 62

1.จังหวัดจัดสรรให้ตามกจิกรรมที่จะต้องด าเนินงาน (หรือไปใช้งบที่กันไว้)



สิ่งที่จังหวัดต้องด าเนินการ (ต่อ)

2.จัดสรรเงินตามกรอบแนวคิดในการด าเนินงานตามสไลด์ข้างต้น

3.จัดท าแผนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

4.จัดส่งแผนงานโครงการมายัง E-mail : kitty_tatarm@Hotmail.com

ภายในวันที่ ………………………..

5.จัดส่งรายงานทุกเดือน (กิจกรรมตามงบประมาณโครงการ ปี 2562) ของทุกวันสิ้นเดือน 
มายังผู้รับผิดชอบงานฯของ ศบ.สต. เพื่อจะด าเนินการส่งรายงานผลไปยัง มท. ทุกวันที่ 5 
ของเดือนถัดไป ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดเท่านั้น 

mailto:kitty_tatarm@Hotmail.com
แบบฟอร์มคำของบประมาณ จชต 2562 new version.xls


บอมอกตีอ
(หมอของเรา)

ระบบสุขภาพที่คาดหวัง

การท างาน
เชิงรุก

การบริการ
ที่ดี

การมีส่วนร่วม

บริการดทีี่สุด 
ปลอดภยัที่สุด

ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข

พระราชปณิธาน ร.9 
“เข้าใจ เข้าถงึ พัฒนา”
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สุขภาพ สุขภาวะ สันตสุิขอย่างยั่งยืน 

รพ. อปท. ผู้น าศาสนา/ผู้น าท้องถิ่น ก.มหาดไทย

รพ.สต ก.เกษตร

ก.พัฒนาสังคม ก.ศกึษาธิการ ก.พลังงาน




