สํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช ๕.๓๓ /ว.18
15 มกราคม ๒๕61
เรื่อง

แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561

เรียน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ใน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการบริหารงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานฯ

จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรเงินงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
ปีงบประมาณ 2561 โดยบรูณาการงบประมาณ 3 ส่วน ประกอบด้วย งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 9 บาทต่อผู้มี
สิทธิ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 9 บาทต่อประชาชน และงบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงาน
บริการ 2 บาท/ผู้มีสิทธิ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,661,520 บาท แนวทางการจ่ายตามตัวชี้วัด 2 ส่วน คือตัวชี้วัด
กลาง 6 ตัว และตัวชี้วัดพื้นที่ 4 ตัว และกําหนดค่าเป้าหมาย น้ําหนักคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และผ่านการพิจารณาจากคณะทํางานบริหารค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ระดับเขต 12 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต
๑๒ สงขลา ในการประชุม ครั้งที่ ๑0/๒๕60 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕60 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2561 แล้วนั้น
ในการนี้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการ
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย ๑) และแจ้งระบบประเมินผล
ตั วชี้ วั ด QOF เขต ๑๒ สงขลา ปี 2561 ที่ Website https://is.sasuk12.com/qof/ ขอความร่วมมื อ แจ้ ง
ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลงานการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการในแต่ละ
ตัวชี้วัด ต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดาวน์โหลดได้ที่ website: http://songkhla.nhso.go.th (สปสช.เขต ๑๒
สงขลา)--> ดาว์นโหลด--> หนังสือแจ้งหน่วยบริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา
สําเนาเรียน : ผู้อํานวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร.๐๗๔ ๒๓๓๘๘๘ โทรสาร ๐๗๔ ๑๒๔๓๔๙๔ ต่อ ๕๓๖๕
นางขนิษฐา สวนแสน ๐๙๐-๑๙๗๕๒๕๙ E-mail :kanittha.s@nhso.go.th Idline :0901975259

สํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช ๕.๓๓ /ว.19
15 มกราคม ๒๕61
เรื่อง

แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561

เรียน

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ใน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการบริหารงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานฯ

จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรเงินงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
ปีงบประมาณ 2561 โดยบรูณาการงบประมาณ 3 ส่วน ประกอบด้วย งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 9 บาทต่อผู้มี
สิทธิ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 9 บาทต่อประชาชน และงบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงาน
บริการ 2 บาท/ผู้มีสิทธิ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,661,520 บาท แนวทางการจ่ายตามตัวชี้วัด 2 ส่วน คือตัวชี้วัด
กลาง 6 ตัว และตัวชี้วัดพื้นที่ 4 ตัว และกําหนดค่าเป้าหมาย น้ําหนักคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และผ่านการพิจารณาจากคณะทํางานบริหารค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ระดับเขต 12 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต
๑๒ สงขลา ในการประชุม ครั้งที่ ๑0/๒๕60 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕60 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2561 แล้วนั้น
ในการนี้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการ
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย ๑) และแจ้งระบบประเมินผล
ตั วชี้ วั ด QOF เขต ๑๒ สงขลา ปี 2561 ที่ Website https://is.sasuk12.com/qof/ ขอความร่วมมื อ แจ้ ง
ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลงานการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการในแต่ละ
ตัวชี้วัด ต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดาวน์โหลดได้ที่ website: http://songkhla.nhso.go.th (สปสช.เขต ๑๒
สงขลา)--> ดาว์นโหลด--> หนังสือแจ้งหน่วยบริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา
สําเนาเรียน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอําเภอ ทุกแห่ง ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร.๐๗๔ ๒๓๓๘๘๘ โทรสาร ๐๗๔ ๑๒๔๓๔๙๔ ต่อ ๕๓๖๕
นางขนิษฐา สวนแสน ๐๙๐-๑๙๗๕๒๕๙ E-mail :kanittha.s@nhso.go.th Idline :0901975259

สํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช ๕.๓๓ /ว.20
15 มกราคม ๒๕61
เรื่อง

แจ้งแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561

เรียน

สาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง ใน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการบริหารงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานฯ

จํานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรเงินงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
ปีงบประมาณ 2561 โดยบรูณาการงบประมาณ 3 ส่วน ประกอบด้วย งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 9 บาทต่อผู้มี
สิทธิ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 9 บาทต่อประชาชน และงบบริการจ่ายตามคุณภาพผลงาน
บริการ 2 บาท/ผู้มีสิทธิ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88,661,520 บาท แนวทางการจ่ายตามตัวชี้วัด 2 ส่วน คือตัวชี้วัด
กลาง 6 ตัว และตัวชี้วัดพื้นที่ 4 ตัว และกําหนดค่าเป้าหมาย น้ําหนักคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และผ่านการพิจารณาจากคณะทํางานบริหารค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรค ระดับเขต 12 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต
๑๒ สงขลา ในการประชุม ครั้งที่ ๑0/๒๕60 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕60 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2561 แล้วนั้น
ในการนี้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการ
งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561 (ส่งที่ส่งมาด้วย ๑) และแจ้งระบบประเมินผล
ตั วชี้ วั ด QOF เขต ๑๒ สงขลา ปี 2561 ที่ Website https://is.sasuk12.com/qof/ ขอความร่วมมื อ แจ้ ง
ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลงานการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการในแต่ละ
ตัวชี้วัด ต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดาวน์โหลดได้ที่ website: http://songkhla.nhso.go.th (สปสช.เขต ๑๒
สงขลา)--> ดาว์นโหลด--> หนังสือแจ้งหน่วยบริการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัติงานแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา
สําเนาเรียน : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกแห่งทุกแห่ง ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร.๐๗๔ ๒๓๓๘๘๘ โทรสาร ๐๗๔ ๑๒๔๓๔๙๔ ต่อ ๕๓๖๕
นางขนิษฐา สวนแสน ๐๙๐-๑๙๗๕๒๕๙ E-mail :kanittha.s@nhso.go.th Idline :0901975259

