
ประมาณการณ์รายรบั
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ส าหรบัหน่วยบรกิารสงักดั สป.สธ. 

ปีงบประมาณ 2561

กลุ่มงานประกนัสุขภาพ สสจ.ล าพูน



ประมาณการณ์รายรบั OP PP IP ปีงบประมาณ 2561



เงนิโอนวนัที ่31 ต.ค. 60 (พลางกอ่น)



เงนิโอนวนัที ่27 พ.ย. 60

** หมายเหต ุ: คอลมันท์ ี ่[7] [8] มมีตจิากการประชุมคณะกรรมการดา้นการเงนิการคลงัระดบัจงัหวดั ในวนัที ่1 ธนัวาคม 2560 ใหจ้ดัสรรใหแ้ก ่

1. รพ.บา้นธ ิ3.5 ลบ.

2. รพ.เวยีงหนองลอ่ง 1.5 ลบ. 

โดยโอนใหห้นว่ยบรกิารภายในเดอืนธนัวาคม 60 และอกี 50 ลบ. เงนิคงเหลอือกี 5 ลา้นบาท  พจิารณาจดัสรรในไตรมาส 3 ท ัง้นี ้หนว่ยบรกิารจะตอ้ง

วเิคราะหส์ถานการณ์การเงนิการคลงั  และมกีารเฝ้าระวงัอยา่งสม า่เสมอ

จดัสรรเงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(OP PP) รอ้ยละ 50



เงนิโอนวนัที ่27 พ.ย. 60 (ตอ่)

OP refer งวดตลุาคม 6010 (6008+6009)

** หมายเหต ุ: คอลมันท์ ี ่[11] ประกอบไปดว้ย OP-refer ประจ าเดอืน ส.ค. 60 – ก.ย. 60 ยกเวน้ รพ.เวยีงหนองลอ่ง ประกอบดว้ย 

OP-refer ประจ าเดอืน ต.ค. 59 – ก.ย. 60 (5910 – 6010) เนือ่งมาจากการชะลอหกัสะสมรายเดอืน



เงนิโอนวนัที ่28 พ.ย. 60

จดัสรรเงนิกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ(PP Non UC)



เงนิโอนวนัที ่30 พ.ย. 60

ผลงาน IP sent date เดอืน ต.ค. 60



เงนิโอนวนัที ่30 พ.ย. 60

ผลงาน IP sent date เดอืน ต.ค. 60

- ม.ค. 60 = 3 ราย
- ก.พ. 60 = 1 ราย
- ม.ีค. 60 = 1 ราย
- เม.ย. 60 = 2 ราย
- พ.ค. 60 = 3 ราย
- ม.ิย. 60 = 5 ราย
- ก.ค. 60 = 8 ราย
- ส.ค. 60 = 137 ราย
- ก.ย. 60 = 1,654 ราย
- ต.ค. 60 = 697 ราย

รวม 2511 ราย

ก.ย. 60 = 46 ราย  ต.ค. 60 = 118 ราย รวม 164 ราย

ก.ย. 60 = 181 ราย  ต.ค. 60 = 67 ราย รวม 248 ราย

ก.ย. 60 = 189 ราย  ต.ค. 60 = 172 ราย รวม 361 ราย

ก.ย. 60 = 161 ราย  ต.ค. 60 = 62 ราย รวม 223 ราย

ก.ย. 60 = 202 ราย  ต.ค. 60 = 204 ราย รวม 406 ราย

ก.ย. 60 = 50 ราย  ต.ค. 60 = 64 ราย รวม 114 ราย

ต.ค. 60 = 21 ราย



รวมยอดรบัโอนปีงบประมาณ 2561

รวมยอดรบัโอน OP PP 50% PP non UC 100%

และผลงาน IP (Sent date ต.ค.60)

** หมายเหต ุ: ไมร่วมกองทนุ CR และรายไดจ้ากกองทนุอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัโอนในเดอืน ต.ค. 60 และ พ.ย. 60

ทีม่า : www.nhso.go.th => NHSO budget => รายงานการจดัสรรเงนิกองทนุ

http://www.nhso.go.th/

