


สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2561 
 (ต.ค.60 – ก.ย.61) 

หมายเหตุ : (1) งบประมาณจัดสรรรวมทัง้สิน้ใน ปีงบประมาณ 2561 คือ 117,106,000 บาท 
                (2) ท าการจัดสรรงบประมาณลงพืน้ที่แล้ว (ต.ค.60-ก.ย.61) เป็นเงนิ 117,106,000 บาท 
                (3) เกณฑ์การเบกิจ่าย   
                     งวดที่ 1   เบกิจ่ายร้อยละ   30.29 งวดที่ 2   เบกิจ่ายร้อยละ   52.29 
                     งวดที่ 3   เบกิจ่ายร้อยละ   74.29 งวดที่ 4   เบกิจ่ายร้อยละ   96.00 

ข้อมูล ณ วนัที่ 15 ก.ย. 61 
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แหล่งงบประมาณ  

งบประมาณ  

งบประมาณรวม  
การเบกิจ่าย คงเหลือ  

ผลการเบกิจ่าย  
ร้อยละผลการ

เบกิจ่าย  
คงเหลือ  ร้อยละคงเหลือ  

งบด าเนินงาน  98,756,000 87,927,717.97 89.04 10,828,282.03 10.96 

งบอุดหนุน  17,850,000 13,833,906.76 77.50 4,016,093.24 22.50 

งบรายจ่ายอื่น  500,000  500,000  0.00 0 0.00 

รวมทัง้สิน้  117,106,000 102,261,624.73 87.32 14,844,375.27 12.68 
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สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ก.ย.61)  
แยกตามจังหวัด/ประเภทงบประมาณ 



สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ก.ย.61)  
แยกตามจังหวัด/ประเภทงบประมาณ 
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สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2561  
 (ต.ค.60 – ก.ย.61) 
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สรุปความก้าวหน้างบชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – ก.ย.61) 
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บทส่งท้าย 

• ขอความกรุณาให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการเบกิจ่ายงบประมาณ 

10 





เปรียบเทยีบงบประมาณที่ได้รับ  
ปี 2561 และ 2562  ค าของบประมาณ ปี 2562 

98.76 

17.85 

0.50 

117.11 

32.99 

15.60 

2.50 

51.09 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

100.00 

110.00 

120.00 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวม 

2561 

2562 

หน่วย : ลบ. 



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)โครงการพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานและสอดคล้องบริบท (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)โครงการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ : 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)โครงการพัฒนางานมาตรฐานอาหารปลอดภยั (ฮาลาลและตอยยบิ): 2.25 ลบ. 
 ประกอบด้วยกจิกรรม ดังต่อไปนี ้

2.1 สนบัสนนุให้ศนูย์พฒันาเดก็เล็กในพืน้ท่ี 5 จชต.  0.75  ลบ.  

2.3 สนบัสนนุให้โรงอาหารในโรงพยาบาลในพืน้ท่ี 5 จชต.  0.75 ลบ. 

รวมทัง้สิน้จ านวน  15.60  ลบ.  

2.2 สนบัสนนุให้โรงเรียนประถมศกึษาในพืน้ท่ี 5 จชต.  0.75 ลบ. 



     งบด าเนินงาน (ต่อ) 
  ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว : 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 
และนราธิวาส) ของประเทศไทย กับ 4 รัฐ (0.25 ลบ.) 

o คก.จัดทมีสุขภาพเพื่อประสานงานการดแูลสุขภาพผู้เดนิทางไปประกอบพธีิอุมเราะห์ 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



งบอุดหนุนเฉพาะกจิ ปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ จังหวัด งบพฒันาศาสนสถาน 
งบพฒันาโรงครัว รพ. อาหาร
ปลอดภัย (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 : จัดสรรตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาของพืน้ที่ 

• งบอุดหนุน : จัดสรรตามกจิกรรมที่ก าหนด ประกอบด้วย  

                     กจิกรรมที่ 1 พัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ 

                     กจิกรรมที่ 2 พัฒนางานอาหารปลอดภัย (ฮาลาลและตอยยบิ) ในโรงพยาบาลขยายสู่ชุมชน 

• งบรายจ่ายอ่ืน : จัดสรรตามกจิกรรมที่ก าหนด ประกอบด้วย 

                     กจิกรรมที่ 1 โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย 

                     กจิกรรมที่ 2 ประชุมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชายแดนระหว่าง 4 จังหวัด  
                                      (ยะลา สตูล สงขลา และนราธิวาส) ของประเทศไทย กับ 4 รัฐ  

                     กจิกรรมที่ 3 โครงการจัดทมีสุขภาพเพ่ือประสานงานการดูแลสุขภาพผู้เดนิทางไปประกอบพธีิ 
                                      อุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดอิาระเบีย 

                      กจิกรรมที่ 4 ประชุมวชิาการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนข้อมูล  

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 



การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 
หมวดงบด าเนินงาน 

1) จัดสรรตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาของพืน้ที่ 

2) สามารถบริหารแผนการด าเนินงานได้ทันระยะเวลา 

3) Winning Process 

4) เบกิจ่ายไม่ทันอาจจะโดนตัดในงวดต่อไป 
5) ประชุม  อบรม  ไม่เกินร้อยละ 20 
 

 

 

แนวทาง 



งานด้านแก้ไขปัญหา 

 งานแม่และเด็ก 
 งานทนัตสขุภาพ 
 งานผู้พิการและผู้ ด้อยโอกาส 
 ไข้เลือดออก  ใน สถานศกึษา 
 หน่วยแพทย์ เคลื่อนท่ี 
 งานปฐมภมูิ  
 ยาเสพติด 
 บหุร่ี 

งานด้านการพัฒนา 

• งานพฒันาระบบข้อมลูข่าวสาร 
• งานสง่เสริมสขุภาพผู้ไปแสวงบญุ 
• งานศาสนสถานสง่เสริมสขุภาพ 
• อาหารปลอดภยั 
• ศาสนธรรม 

งานด้านอ่ืนๆ  

 โครงการแพทย์อาสาฯ 
 งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

เงื่อนไขที่ตามภารกิจงานตามงบขาขึน้ 



สิ่งที่จังหวัดต้องด าเนินการ 

จังหวัด ฮัจย์ อุมเราะห์ 
อาหาร

ปลอดภยั 
(ฮาลาลและตอยยิบ) 

ศาสนธรรม 
(ศาลาละหมาดและ 

ห้องปฏบิัตธิรรม) 

ศาสนสถาน 
(วัด มัสยดิ ปอเนาะ) 

รวมเงนิทัง้สิน้ 

สงขลา 366,400 30,000 45,000 300,000 150,000 891,400 

สตูล 274,800 20,000 30,000 200,000 100,000 624,800 

ปัตตานี 687,000 30,000 40,000 300,000 150,000 1,207,000 

ยะลา 458,000 30,000 40,000 200,000 100,000 823,000 

นราธิวาส 687,000 30,000 70,000 300,000 150,000 1,237,000 

รวม 2,473,200 140,000 225,000 1,300,000 650,000 4,788,200 

1.จังหวัดจัดสรรให้ตามกิจกรรมที่จะต้องด าเนินงาน (หรือไปใช้งบที่กันไว้) 

 

หมายเหตุ : ตวัอกัษรสีแดงหมายถึงรอตวัเลขยนืยนัภายหลงัการประชุมผูรั้บผิดชอบงานฯ 



แนวทางการจดัสรรงบประมาณ ปี 2562 
หมวดงบด าเนินงาน (ต่อ) 

จงัหวัด 
2561 2562 

ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 รวมเงิน ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 รวมเงนิ 

  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 

  บรูณาการประเดน็ 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 



         (ร่าง) แนวทางการใช้งบประมาณกันกลาง+บรูณาการประเดน็ 

1)โครงการพฒันาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 12  

2)ประกวด สสอ./รพ.สต. ดีเด่น 

3)แก้ปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน 

4)การตรวจเยี่ยมพืน้ที่ของผู้บริหาร 

5)ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงาน ศบ.สต.ส่วนกลาง 

6)อื่นๆ 



แนวทางการจดัสรรงบประมาณ ปี 2562 
หมวดงบอุดหนุน 

1)งบพัฒนาศาสนสถาน รวมเป็นเงนิ 13,350,000 บาท  
1.1)พฒันาสู่ระดับดีมาก    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)ศูนย์เรียนรู้ฯระดับเขต  จ านวน   5   แห่ง x 110,000 บาท =   550,000 บาท 

 2)งบพัฒนาอาหารปลอดภยั (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 าเนินการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุม เพื่อก าหนดเป้าหมาย 



การพัฒนาสถานที่ปฏบิัตศิาสนกจิในโรงพยาบาล                    
(ศาลาละหมาดและหอ้งปฏบิตัธิรรม) 

                  พัฒนาสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ  
(ศาลาละหมาดและห้องปฏิบัติธรรม) ปี 2562 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

ร.พ.บางกล ่า 100,000 ด่าเนนิการต่อปี 62
รพ.จะนะ 100,000 ด่าเนนิการปี 62
รพ.ควนเนยีง 100,000 ด่าเนนิการปี 62

รวม 300,000
รพ.ทุ่งหว้า 100,000 ด่าเนนิการต่อปี 62
รพ.ควนกาหลง 100,000 ด่าเนนิการต่อปี 62

รวม 200,000
รพ.มายอ 100,000 ด่าเนนิการต่อปี 62
รพ.หนองจิก 100,000 ด่าเนนิการปี 62
รพ.ไม้แกน่ 100,000 ด่าเนนิการปี 62

รวม 300,000
รพ.ยะลา 100,000 ด่าเนนิการปี 62
รพ.เบตง 100,000 ด่าเนนิการปี 62

รวม 200,000
รพ.ยี งอ 100,000 ด่าเนนิการต่อปี 62
รพ.แว้ง 100,000 ด่าเนนิการปี 62
รพ.เจาะไอร้อง 100,000 ด่าเนนิการปี 62

รวม 300,000
1,300,000

4 ยะลา

5 นราธิวาส

รวม

ปี 2562

1 สงขลา

2 สตูล

3 ปัตตานี

ล าดับที่ จังหวัด รายชือ่หน่วยงาน หมายเหตุ



การพัฒนางานมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
(ฮาลาลและตอยยบิ) 

                  การพัฒนางานมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
(ฮาลาลและตอยยิบ) ปี 2562 

เป้าหมายการด าเนินงาน 

ร้านอาหารใน รพ. ศพด. รร.
รพ.สะเดา พระพทุธ อ.เทพา ตชด. พลเอกนวล อ.สะบา้ยอ้ย
รพ.สมเด็จฯนาทวี บา้นนา อ.จะนะ ตชด.บา้นหาดทราย อ.สะบา้ยอ้ย

มฟิตาฮุดดีน อ.นาทวี
บา้นน า่เค็ม อ.จะนะ
สังคมอสิลามวิทยา อ.สะเดา

บา้นวังประจนั เทศบาล 4 อ.เมอืง
เทศบาลทุ่งหว้า บา้นดุสน อ.ควนโดน

อนบุาลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า
บา้นอไุร อ.ละงู

รพ.ยพุราชฯ สายบรีุ บา้นจะมอืฆา อ.ทุ่งยางแดง บา้นทุ่งโพธิ ์อ.หนองจกิ
รพ.โคกโพธิ์ บา้นปะนาเระ  อ.ปะนาเระ บา้นชะเมา อ.โคกโพธิ์

บา้นลาเกาะ ต.เกาะจนั อ.มายอ
พอ่มิ ง อ.ปะนาเระ
กรงปนิงั อ.กรงปนิงั บา้นยะลา อ.เมอืง
เจาะปันตัน อ.บันนงัสตา บ้านบาโง อ.รามัน
มายอ อ.ธารโต บ้านมาลา อ.เบตง
บันนงัดามา อ.กาบัง บ้านลากอ อ.ยะหา

รพ.ยี งอ อ.ยี งอ บ้านตาโงะ อ.เจาะไอร้อง บ้านสากอ อ.สุไหงปาดี
เทศบาลต่าบลบูเกะตา อ.แว้ง บ้านลูโบะปาเระ อ.ยี งอ

อลัฮูดา อ.ยี งอ บ้านเจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง
บ้านหัวคลอง อ.ตากใบ
ไอร์บือแต อ.จะแนะ

บ้านคอลอกาเว อ.ศรีสาคร
แหลมทองวิทยา อ.ระแงะ

บูเกะกอตอ อ.ยี งอ
นคิมสร้างตนเอง อ.แว้ง
บ้านฆอเลาะทูวอ อ.แว้ง

รวม 5 15 25

ยะลา

นราธิวาส

ปัตตานี

สงขลา

สตูล

จงัหวัด
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ร้านอาหารใน รพ. ศพด. รร.
กรงปนิงั อ.กรงปนิงั บา้นยะลา อ.เมอืง
เจาะปันตัน อ.บันนงัสตา บ้านบาโง อ.รามัน
มายอ อ.ธารโต บ้านมาลา อ.เบตง
บันนงัดามา อ.กาบัง บ้านลากอ อ.ยะหา

รพ.ยี งอ อ.ยี งอ บ้านตาโงะ อ.เจาะไอร้อง บ้านสากอ อ.สุไหงปาดี
เทศบาลต่าบลบูเกะตา อ.แว้ง บ้านลูโบะปาเระ อ.ยี งอ

อลัฮูดา อ.ยี งอ บ้านเจาะไอร้อง อ.เจาะไอร้อง
บ้านหัวคลอง อ.ตากใบ
ไอร์บือแต อ.จะแนะ

บ้านคอลอกาเว อ.ศรีสาคร
แหลมทองวิทยา อ.ระแงะ

บูเกะกอตอ อ.ยี งอ
นคิมสร้างตนเอง อ.แว้ง
บ้านฆอเลาะทูวอ อ.แว้ง

รวม 5 15 25

ยะลา

นราธิวาส

จังหวัด
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562




