
สรุปผลการประชุม
คณะท างานก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (5x5)

ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมส านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิเขต 12 สงขลา

เขตสุขภาพที ่๑๒



1.กรอบการบรหิารจดัการงบบรกิาร IP-ท ัว่ไป ปี2562

IP-ท ัว่ไป
(1,294.94 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ

สว่นทีเ่หลอื
Global Budget ระดบัเขต

100 ลบ.
บรหิารจดัการระดบัประเทศ

การค านวณ GB ระดบัเขต 
(ตาม HMAIN ยกเวน้เด็กแรกเกดิคดิตาม HCODE)

A. บรกิารตาม ม.7
บรกิาร UCEP 
บรกิารส ารองเตยีง

• ม.7 = 9,600 บ./adjrw
• UCEP ตามคาดการณ์62
• ส ารองเตยีง = 9,600 บ.

: adjrw

B. กรณีเด็กแรกเกดิที่
น ้าหนักนอ้ยกวา่ 
1,500 กรัม หรอื
เด็กแรกเกดิทีป่่วย

• คาดการณ์การใชบ้รกิาร 
(ตาม Hcode ทีอ่ยูใ่น
เขต) = 9,000 : adjrw

C. ใชบ้รกิารขา้มเขต
• คาดการณ์การใชบ้รกิาร
= 9,600 : adjrw

D. ใชบ้รกิารในเขต
(รวมเด็กแรกเกดิ
น ้าหนักมากกวา่
1,500 กรัม,
ODS&MIS, รวมที่
เขตจะก าหนด
อตัราเฉพาะเขต)

• คาดการณ์การใชบ้รกิาร
(เด็กแรกเกดิปกต ิตาม 
Hcode ทีอ่ยูใ่นเขต)
ดว้ยอตัราเทา่กนัทกุเขต

แนวทางการจา่ย :

• เพิม่เตมิ ใหบ้รกิารในเขตที่
อตัราจา่ยระดบัเขตไมถ่งึ
8,050 บาทตอ่ adjRW ตาม
เงือ่นไขทีค่ณะอนุกรรมการ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางบรหิารกองทนุฯ 
ก าหนด

แนวทางการจา่ย : 
1. ราคาทีก่ าหนด 
มาตรา7 , UCEP , ส ารองเตยีง ,สลายนิว่ 
, เด็กแรกเกดิทีน่ า้หนกันอ้ยกวา่ 1,500 
กรมั หรอืเด็กแรกเกดิทีป่่วย และใช้
บรกิารขา้มเขต จา่ยตามราคาทีก่ าหนด

2. บรกิารในเขต
• จา่ยเบือ้งตน้ทีอ่ตัรา 8,050 บาทตอ่

AdjRW เทา่กนัทกุเขต
• สิน้ปี หากมเีงนิเหลอื แตล่ะเขตจา่ย
เพิม่เตมิตามผลงานของแตล่ะหนว่ย
บรกิาร 

• ถา้อตัราต า่กวา่ 8,050 บาทตอ่AdjRW
ใหใ้ชเ้งนิระดบัประเทศจา่ยใหไ้ดท้ ี่
อตัรา 8,050 บาทตอ่ AdjRW ภายใต้
วงเงนิระดบัประเทศ



กรอบการบรหิารจดัการงบบรกิาร IP-ท ัว่ไป ปีงบฯ 62 เขต 12

IP-ท ัว่ไป
(1,294.94 บาทตอ่ผูม้สีทิธ)ิ หลงักนั 100 ลบ.

(2) จา่ยบรกิารในเขต

Global budget เขต 12
(ทกุสงักดั)

การค านวณ GB-ระดับเขต
ภายใตใ้ชเ้งือ่นไขบรกิาร ตาม workload
(ตาม HMAIN ยกเวน้เด็กแรกเกดิ ตาม HCODE)

(1) จา่ยดว้ยราคากลาง

1) มาตรา7 , UCEP
2) บรกิารส ารองเตยีง 
3) ใชบ้รกิารขา้มเขต 
4) น านิว่ออกจากระบบทางเดนิปัสสาวะทีรั่กษาดว้ยเครือ่งสลายนิว่
5) กรณีเด็กแรกเกดิทีน่ ้าหนัก <1,500 กรัม หรอืเด็กแรกเกดิทีป่่วย 
6) บรกิาร SNAP
7) STEMI-PCI
8) รพ.กรงุเทพหาดใหญ่

 เฉพาะกรณีการใชบ้รกิารในเขต
• จา่ยเบือ้งตน้ทีอ่ตัรา 8,050 บาทตอ่AdjRW
• สิน้ปี หากมเีงนิเหลอื แตล่ะเขตจา่ยเพิม่เตมิตาม
ผลงานของแตล่ะหน่วยบรกิาร 

• ถา้อตัราต า่กวา่ 8,050 บาทตอ่AdjRW ใหใ้ชเ้งนิ
ระดบัประเทศจา่ยใหไ้ดท้ีอ่ัตรา 8,050 บาทตอ่
AdjRW ภายใตว้งเงนิระดบัประเทศ

• สงักดั สป.สธ. รวมวงเงนิระดบัเขต
กนัเงนิ และค านวณโดยถว่งน ้าหนัก
ตามคา่K ที ่สธ. ก าหนด

เงือ่นไขพเิศษ
เขต12



4

งบจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร

งบ OP 

9 บาท/ผูม้สีทิธ ิ

(48.575 ลา้นคน)

งบ PP

9 บาท/ปชก.ไทย 

(65.7 ลา้นคน)

งบบรกิารจา่ยตามคณุภาพ

ผลงานบรกิาร

2 บาท/ผูม้สีทิธิ ์ 

(48.575 ลา้นคน)

36,121,320 บาท 43,941,155.29 บาท 8,026,960 บาท 

สปสช.เขต 12 สงขลา  ไดร้บัจดัสรร 88,089,435.29 บาท

• UC pop 48.575 ลา้นคน
• Thai pop 65.700 ลา้นคน

2. กรอบแนวทางการบรหิารงบจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิารปี 2562



การออกแบบบรหิารจดัการงบจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพผลงานบรกิาร

ประเด็น ปีงบประมาณ 2562

1. กลุม่เป้าหมาย หนว่ยบรกิารประจ า และหนว่ยบรกิารปฐมภมู ิในระบบ UC

2. ตวัชีว้ดัคณุภาพ 2.1 ตวัชีว้ดักลาง  6 รายการ (เหมอืนปี 61)
2.2 ตวัชีว้ดัระดบัเขต  ไมเ่กนิ 5 ตวั (เหมอืนปี 61 และไมเ่พิม่จ านวนตวัชีว้ดัใหม)่

3. ขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ ขอ้มลูทีม่ใีนระบบ (ไมส่รา้งขึน้มาใหม)่ ไดแ้ก ่OP/PP individual, IP e-claim หรอื HDC
ของสธ.

4. งบประมาณ 4.1 งบ OP 9  บาท/ผูม้สีทิธิ
4.2 งบ PP     9 บาท/ปชก.ไทย
4.3 งบจา่ยตามเกณฑฯ์ 2 บาท/ผูม้สีทิธิ

• Global budget ระดบัเขต  จดัสรรใหห้นว่ยบรกิารทีม่ผีลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัคณุภาพ
ฯทีเ่กนิเป้าหมาย โดยจา่ยงวดเดยีว ภายในเดอืน สงิหาคม 2562  (ขอ้มลู T3,4 ปี 61 และ 
T1, 2 ปี 62) 

• กรณีทีม่งีบเหลอืจาก Global budget ระดบัเขตของแตล่ะสปสช.เขต ใหจ้า่ยคนืหนว่ยบรกิาร
ประจ าตามจ านวนผูม้สีทิธลิงทะเบยีน โดยผา่นความเห็นชอบจากอปสข.

• ผูม้สีทิธทิ ีล่งทะเบยีนกบักรมแพทยท์หารเรอื และกรมแพทยท์หารอากาศน ัน้ สปสช.ก าหนด
แนวทางการบรหิารจดัการเป็นการเฉพาะได ้โดยใหห้ารอืรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

5สคม._ 29 มิ.ย. 61**  สปสช.จะแตง่ต ัง้คณะท างานพจิารณาการจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพเพือ่ด าเนนิการตอ่ไป



3.การบรหิารคา่ใชจ้า่ยบรกิาร CA Colon ปีงบประมาณ 2562

คา่บรกิาร CA colon               
2.31 บาท/ปชก.

112,208,250 บาท

FIT Test  0.92 บาท/ปชก.         
44,689,000 บาท                

เหมาจา่ยตามเป้าหมาย       
รายเขต (35 บาท/ราย)

Colonoscopy/Polypectomy
/Biopsy                               

1.39 บาท/ปชก.
67,519,250 บาท                 
จา่ย Itemized

1.เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารตรวจคดักรอง
และตรวจยนืยนัมะเร็งล าไสใ้หญใ่นกลุม่
เสีย่งประชาชนสทิธหิลกัประกนัสขุภาพ

2.เพือ่สง่เสรมิใหก้ลุม่ทีม่ผีลการตรวจคดั
กรองผดิปกตไิดร้บัการสง่ตอ่เพือ่ตรวจ
ยนืยนัและดแูลตอ่เนือ่ง

3.เพือ่ใหเ้กดิเครอืขา่ยการใหบ้รกิารใน
ระดบัพืน้ที่

วตัถปุระสงค์



ผลการด าเนนิงานคดักรองมะเร็งล าไสใ้หญ ่ปี 2561

จงัหวดั
เป้าหมายตามเขต

ก าหนด(B)

ผลการคดักรอง

(คน)(A)

รอ้ยละคดักรอง

(A*100/B)

สงขลา 12,000 7,340 61.17%

สตลู 2,400 1,591 66.29%

ตรงั 5,800 4,534 78.17%

พทัลงุ 4,600 3,209 69.76%

ปัตตานี 5,200 3,485 67.02%

ยะลา 4,000 3,563 89.08%

นราธิวาส 6,000 5,037 83.95%

รวม 40,000 28,759 71.90%

ปรับเป้าหมายจาก 80,000 รายเป็น 40,000 ราย



เป้าหมายการตรวจคดักรองและตรวจยนืยนั CA Colon รายจงัหวดั ปี 2562



ปี 2562 มหีนว่ยบรกิารใหบ้รกิารเพิม่ คอื รพ.ยะลาและรพ.พทัลงุ **ทบทวนระบบสง่ตอ่เครอืขา่ยโรคหวัใจ เขต 12

4. ขอ้ตกลงระบบสง่ตอ่โรคหวัใจ 17ต.ค.59 ณ รพศ.หาดใหญ่

Open Heart surgery เป้าหมาย ลดระยะเวลารอคอย นอ้ยกวา่ 6 เดอืน

1. แบง่ Zone บรกิาร ดงันี้ 1.1 รพศ.ตรงั ดแูล จงัหวดัตรงั
1.2 ผูป่้วยจงัหวดัปตัตานแีละนราธวิาส สง่ตอ่ รพศ.ยะลา 
1.3 ผูป่้วยจงัหวดัพทัลงุ/สตลู/สงขลา สง่ตอ่ รพ.มอ.และ รพศ.
หาดใหญ ่

2. ระยะเวลารอคอยควิบรกิารนานเกนิ 6 เดอืน ใหโ้รงพยาบาลยะลา มอ.และ ตรงั พจิารณา สง่ตอ่ไป
โรงพยาบาลเอกชนได ้(ไมใ่หโ้รงพยาบาลระดบั S สง่ตอ่เอง

3. การผา่ตดัทีโ่รงพยาบาลเอกชน
ดงันี้

3.1 ใหร้กัษาจนจบเคส 
3.2 ใหส้ง่ตอ่ไดเ้มือ่เกนิศกัยภาพ
3.3 มคีณะกรรมการทบทวนเคสทีส่ง่ตอ่ 

4. Second admit ใหก้ลบัตน้สงักดั

5. ใหโ้รงพยาบาลระดบั จดัท า Flowการสง่เพือ่รกัษาตอ่ โรงพยาบาลระดบั A



วงเงนิ เขต 12 สปสธ.= 467,001,087.21 บาท

แนวทาง

ระดับหน่วยบริการ ระดับจังหวัด ระดับเขต การด าเนินการ

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) (ไม่เกินร้อยละ 20) (ไม่เกินร้อยละ 10)

1 จังหวัดสงขลา 87,743,618.10 25,069,605.17 14,108,000.00

2 จังหวัดสตูล 20,270,841.18 5,791,668.91 3,760,893.00

3 จังหวัดตรัง 45,132,431.12 12,894,980.30 4,470,513.00

4 จังหวัดพทัลุง 32,744,716.39 9,355,633.26 5,054,000.00

5 จังหวัดปัตตานี 45,008,695.33 12,859,627.22 4,430,000.00

6 จังหวัดยะลา 47,288,884.32 5,911,110.51 5,248,702.68

7 จังหวัดนราธวิาส 54,622,685.22 15,606,481.50 9,628,000.00

332,811,871.66 87,489,106.87 46,700,108.68

ล าดับ หน่วยรับจัดสรร

งบประมาณ (บาท)

แผนการบริหาร

งบทุกระดับ 

ต้องผ่านการ

พจิารณา จาก 

อปสข.

รวมงบ เขต 12 ทั้งสิ้น

สสจ.ยะลาปรบัสดัสว่น ระดบั CUP เป็น 80 % และ ระดบัจงัหวดั เป็น 10%

5.งบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทนุ ปี 62 (คา่เสือ่ม)



ผลการบรหิารงบคา่เสือ่ม ปีงบประมาณ 2562

จงัหวดั

ระดบัหนว่ยบรกิาร

ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต
เสนอ 
อปสขเงนิตัง้ตน้ เสนอแผนงบ ยังไมเ่สนอแผน

สงขลา 87,743,618.10 56,448,427.73 31,295,190.37 25,069,605.17 14,108,000.00 เสนอ อปสข. 
วนัที ่

6 พย 61

**ผา่นความ
เห็นชอบ

สตลู 20,270,841.18 17,315,944.30 2,954,896.88 5,791,668.91 3,760,893.00

ตรัง 45,132,431.12 45,132,431.12 - 12,894,980.30 4,470,513.00

พัทลงุ 32,744,716.39 32,744,716.39 - 9,355,633.26 5,054,000.00

ปัตตานี 45,008,695.33 45,008,695.33 - *12,859,627.22 4,430,000.00

ยะลา 47,288,884.32 47,288,884.32 - 5,911,110.51 5,248,702.68

นราธวิาส 54,622,685.22 54,622,685.22 - 15,606,481.50 9,628,000.00

รวม 332,811,871.66 298,561,784.66 34,250,087.25 87,489,106.87 46,700,108.68

หมายเหต ุ * คา่เสือ่มระดบั จ.ปัตตาน ีรอพจิารณา 1 ธค 61



6.กองทนุหลักประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

เงนิสะสมคงเหลอืตน้ปี 61 รายรับกองทนุ ปี 61- รายจา่ย ปี 61 = เงนิคงเหลอื



มานิที่ได้รับบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 388 คน
อ.กงหรา และ อ.ป่าบอน 
63 คน

อ.รัตภูมิ และ อ.ควนลัง 24 คน

อ.ละงู อ.มะนัง
และ อ.ทุ่งหว้า 102 คน

อ.ปะเหลียน 123 
คน ศรีลิพัง 36
ศรีปะเหลียน 4

ปักษี 13
ศรีสันติราษฎร์ 70

รักษ์ป่าบอน 33
รักษ์กงหรา 30

ศรมีะนัง 56
ศรีสายทอง 13
รักษ์ละงู 23
ศรีทุ่งหว้า 10

ศรีบริพัตร 20
เพชรประสมกูล 4

ข้อมูลจากการลงพื้นท่ีส ารวจมานิท่ีมีบัตรประจ าตัวประชาชน 
เดือนสิงหาคม 2561 จากมานิท้ังหมดท่ีได้จากการส ารวจ

จ านวน ประมาณ 500 คน

อ.ธารโต 76 คน
ศรีธารโต 76

*อ.จะแนะ และ อ.สุคิริน 
139 คน (ยังไม่ส ารวจการมีเลข 13 
หลัก)

*อ.บันนังสตา อ.ธารโต และ อ.เบตง 180 คน 
(ยังไม่ส ารวจการเลข 13 หลัก) * โอรังอัสรี ในพ้ืนท่ีจ.นราธิวาสและจ.ยะลา ได้รับการส ารวจ 

ปีงบประมาณ 2560 โดย นายชุมพล โพธิสาร จ านวน 319

มานิ มานิ

มานิ
มานิ

โอรงัอสัรี
โอรงัอสัรี

จ านวนมานิโอรังอัสรี ประมาณ 819 คน
จ านวนท่ีมีบัตร ประมาณ 388 คน

7.ประชากรกลุม่เปราะบาง



การสนบัสนนุการด าเนนิงานเชงินโยบาย มขีอ้เสนอแนะ

เพ่ือใหห้นว่ยบริการที่ไมใ่ชห่นว่ยบริการประจ าของชาวมานไิดร้บัค่าใชจ้่ายจากการใหบ้ริการ 3 แนวทาง

1. กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด สามารถใช้งบบริการกรณีเฉพาะ (CR) ในรายการบริการผู้ป่วยนอก
กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด (AE) ได้

2. กรณีรับบริการข้ามหน่วยบริการฯในอ าเภอใช้หลักเกณฑ์บริหารจัดการงบประมาณของหน่วยบริการประจ า ได้

3. กรณีรับบริการทั่วไปที่หน่วยบริการฯ ข้ามอ าเภอ/จังหวัด ด าเนินงาน 2 แนวทาง ดังนี้ 
3.1   อปสข. หารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับหน่วยบริการฯ ในเขตพื้นที่ เพ่ือให้ สปสช. ท าหน้าที่หักช าระบัญชี

ระหว่างกัน (Clearing House) แทนหน่วยบริการประจ า
3.2  อปสข. โดยคณะท างานก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ของหน่วยบริการสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (คณะท างานร่วมฯ ระดับเขต : 5x5) ด าเนินการปรับเกลี่ยงบประมาณที่กันไว้
ตั้งแต่ต้นปี เพ่ือชดเชยให้หน่วยบริการฯ กรณีใช้บริการข้ามจังหวัดได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562



8.กระบวนการจดัสรรงบประมาณ UC ขาลง



เงนิป้องกนัความเสีย่งระดบัประเทศ 4 กรณี

กรณีที่ 1 รพ.ที่มีรายรับหลังหักเงินเดือนแล้วติดลบและไม่ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ100ของMOE UC โดยที่มี EBITDA 
(ก่อนได้รับเงินช่วยเหลือ)ติดลบ : จัดสรรเพิ่มเติมตาม EBITDA ที่ติดลบ

กรณีที่ 2  รพช.ที่มียอดจัดสรรรวมทุกเกณฑ์ ไม่ถึง 10 ล้านบาท : จัดสรรเพิ่มเติมให้เท่ากับ 10 ล้านบาท
กรณีที่ 3  รพ.ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนกรณีเฉพาะ : จัดสรรเพิ่มเติมให้ร้อยละ 80 ของ EBITDA ที่ติดลบ
กรณีที่ 4  รพ.ที่มีความเสี่ยงทางการเงินระดับ 4-7 ในเดือนสิงหาคม 2561 ประกอบกับมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficiency score) 

ระดับ 8-11 : จัดสรรเพิ่มเติมตาม EBITDA ที่ติดลบ



สรปุประเด็นการเปลีย่นแปลงการจดัสรร  ปี 2562 และ 2561



9.กลไกการปรบัเกลีย่ระดบัเขต ปี 2562

3. การปรับเกลี่ยเงิน PP Non UC ให้เป็นอ านาจ CFO จังหวัดในการปรับเกล่ียระดับจังหวัด (ทั้งนี้อาจใช้หนี้ภายใน
จังหวัดประกอบการปรับเกลี่ยได้)

2. เงินกันปรับเกล่ียระดับเขต/จังหวัด  วงเงิน 263,313,509.84 ให้พิจารณาผ่านCFO ระดับเขต , คณะท างาน 5x5 และ
มีมติเห็นชอบจาก คกก.อปสข.

1. การปรับเกลี่ยปรับค่าคะแนน Step Ladder และค่า K  - ไม่ปรับ

4. งบเพิ่มเติมกรณีมีการเพิ่มค่าแรงแบบก้าวกระโดด พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( HS2) ให้เป็นอ านาจ CFO จังหวัดใน
การพิจารณาจัดสรรตามการปฏิบัติงานจริง  -ห้ามปรับเกลี่ย

5. การกันเงินส าหรับ Clearing House /ฉ.11(ถ้าม)ี ให้เป็นอ านาจ CFO จังหวัดในการพิจารณา



เงนิบรหิารระดบัเขต/
จงัหวดั

263.31 ลบ

รพท

38 ลบ.

Fix cost

35 ลบ.

รพช.RS5-7,
กลุม่เสีย่ง

120.5 ลบ

Sheet0_62<61

30.8 ลบ

กนับรหิารระดบั
เขต

39 ลบ

สงขลา

สตลู

เบตง

จ.ละ 5 ลบ RS7

RS6

RS5

กลุม่เสีย่ง

ตรัง

นราธวิาส

วงเงนิกนัระดบัเขต/จงัหวดั(CF) ปี 2562

จัดสรรรอบแรก 224,313,509.84



ประมวลผล 22 ต.ค.2561
ขอ้มลู : กองเศรษฐกจิสขุภาพและหลกัประกนัสขุภาพ 

รายงานสถานการณก์ารเงนิการคลงั
ไตรมาส 4/2561
เขตสขุภาพที ่12



รพ.Risk scoring 7 จ านวน 5แห่ง

ตั้งข้อสังเกต : บช.รพ.จะแนะ



รพ.Risk scoring 6 จ านวน 10 แห่ง



รพ.Risk scoring 5 จ านวน 4 แห่ง



การจดักลุม่ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ

• ตรงั : ตรงั กนัตงั

• นราธวิาส : นราธวิาสฯ 

สไุหงโกลก จะแนะ  เจาะไอ   
รอ้ง ตากใบ บาเจาะ  ยีง่อฯ 

ระแงะ   รอืเสาะ แวง้ ศรสีาคร 
สไุหงปาดี

• ปตัตานี : หนองจกิ ปตัตานี
มายอ ยะหริง่

• พทัลงุ : พทัลงุ กงหรา

• ยะลา : ยะลา กรงปีนงั
บนันงัสตา รามนั   ยะหา 
กาบงั

• สงขลา : หาดใหญ ่จะนะ 
นาทว ีเทพา สะเดา

• สตลู : -

 ตรงั : ยา่นตาขาว ปะเหลยีน

สเิกา วงัวเิศษ หาดส าราญ

 นราธวิาส : สคุรินิ

 ปตัตานี : ยะรงั สายบรุี

ทุง่ยางแดง   กะพอ้ ไมแ้กน่ 

 พทัลงุ : ตะโหมด ศรนีครนิทร ์   
ปากพะยนู

 ยะลา : เบตง 

 สงขลา : สงขลา กระแสสนิธุ ์

ควนเนยีง  ปาดงัฯ บางกล า่

 สตลู : สตลู ควนโดน ควนกาหลง 
ละงู

• ตรงั : หว้ยยอด นาโยง รษัฎา

• นราธวิาส : -

• ปตัตาน ี: โคกโพธิ ์   แมล่าน

ปะนาเระ

• พทัลงุ : ศรบีรรพต  เขาชยัสน ป่าบอน
บางแกว้ ป่าพะยอม  ควนขนุน

• ยะลา : ธารโต

• สงขลา : นาหมอ่ม  คลองหอยโขง่ 
สทงิพระ สงิหนคร ระโนด รตัภมู ิ

• สตลู :มะนงั ทา่แพ ทุง่หวา้

กลุม่การเงนิม ัน่คง กลุม่เฝ้าระวงั กลุม่เฝ้าระวงัอยา่งใกลช้ดิ



ขอ้เสนอ..เกณฑก์ารพจิารณาเงนิบรหิารระดบัเขต ( CF ) เขตสขุภาพที ่ 12

2. พจิารณาความพอเพยีง .. รายรบั Sheet0 ไมน่อ้ยกวา่ปี 2561 หลงัเตมิเงนิชว่ย สป. 30.8 ลบ

3. เตมิหนว่ยบรกิาร RS7 ที ่NWC และ NI ตดิลบ แตจ่ดัสรรไมเ่กนิ 10 ลบ. 26.1 ลบ

4. เตมิหนว่ยบรกิาร RS6  เทา่กบั NWC ตดิลบ 70.5 ลบ

5. เตมิหนว่ยบรกิาร RS5 เทา่กบั NI ตดิลบ  6.2 ลบ

1. เตมิ รพท. ทีม่ปีญัหาการเงนิ (รพท.เบตง จ.ยะลา,รพท.สงขลา และ รพท.สตลู) 38 ลบ 

รายการ เขต 12 สงขลา สตลู ตรงั พทัลงุ ปตัตานี ยะลา นราธวิาส

CF เขต รอบ1 224.3 50 32.2 38.5 40.41 23.4 19 20.8

7. Fix Cost จงัหวดัละ 5 ลบ.เพือ่พจิารณาจดัสรรตามบรบิทพืน้ที ่ 35 ลบ

สรปุวงเงนิรายจงัหวดั

6. เตมิใหห้นว่ยบรกิารกลุม่เสีย่ง 17.7 ลบ

8. ปรบัเกลีย่การจดับรกิารใหก้ลุม่ชาตพินัธุม์าน ิและ โอรงัอสัร ีในพืน้ที ่***



Timeline การบรหิารงบ UC2562 เขตสขุภาพที ่12 

• ประชุม CFOระดับเขตพิจารณาปรับเกลี่ยระดับเขต29 ตุลาคม 2561

• ประชุมคณะท างาน 5X51 พฤศจิกายน 2561

• ประชุม อปสข. 6 พฤศจิกายน 2561

• ประชุม CFO ระดับจังหวัด 7-8 พฤศจิกายน 2561

• CFOจังหวัดส่งผลการปรับเกลี่ยรวบรวมที่ สนง.เขต8-9 พฤศจิกายน 2561

• น าส่งข้อมูลปรับเกลี่ยให้กองเศรษฐกิจฯสป.9 พฤศจิกายน 2561      




