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มติท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังระดับจังหวัด 
วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ณ ห้องประชมุทะเลล้านบัว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
.......................................................................... 

 
๑. นโยบายการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการในจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

๑. บัญชีมีคุณภาพ ทันเวลา และเป็นไปตามระเบียบ 
๒. ทําแผนเงินบํารุงแบบสมดุล 
๓. บริหารแผนเงินบํารุงมีประสิทธิภาพตามแผนโดยไม่เกิน ๑๐ %  
๔. บริหารแผนค่าใช้จ่ายด้านยา /เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ /ค่าตอบแทน และค่าจ้าง / 

ค่าใช้สอยและลงทุนไม่เกิน ๑๐ % 
๕. ผลประกอบการสมดุลท้ังเงินทุนสํารองสุทธิ (NWC) และผลประกอบการ (NI) 
๖. ไม่ใช้จ่ายเงินบํารุงในลักษณะการลงทุนกรณีผลประกอบการเป็นลบ 
๗. ตามจ่ายภายในจังหวัดเป็นปัจจุบันไม่เกิน ๒ เดือน 

 

๒. คุณภาพบัญชี และการบันทึกบัญชี ผลการติดตามการดําเนินงานคุณภาพบัญชี และการบันทึกบัญชี 
พบว่ามีความคืบหน้าดังนี้ 

๑. โรงพยาบาลชุมชน มีการจัดเก็บเงินสดตามระเบียบท่ีกําหนด 
๒. เงินมัดจําและเงินรับฝากอ่ืน เม่ือรวมกันจะต้องมียอดเท่ากับเงินฝากสถาบันการเงิน – นอก

งบประมาณมีวัตถุประสงค์ (เงินรับฝากอื่น เช่น เงินประกันสัญญา เงิน อสม.) 
๓. เงินประกันสัญญาได้มีการนําฝากคลัง 
๔. เงินมัดจําค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลางยกเลิก แต่ รพช.ทุกแห่งมีการบันทึกบัญชีเงินมัดจํา 
๕. เงินฝากธนาคารในงบประมาณ มี โรงพยาบาลกงหรา และโรงพยาบาลตะโหมด ยังมีเงินค้าง

ในบัญชี  
๖. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร บัญชีปัญหาสถานะและสิทธิ ของโรงพยาบาลศรีบรรพตไม่นําส่งเป็น

รายได้แผ่นดิน 
๗. บัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอ่ืนๆ โรงพยาบาลศรีบรรพตมียอดค้างในบัญชีจํานวน ๓๘,๖๕๑.๘๙ 

บาท ต้องมีการปรับบัญชีกับส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัวกองทุน UC OPD 
๘. โรงพยาบาลตะโหมด บัญชีส่วนต่างค่ารักษาที่ตํ่ากว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG กองทุน 

UC มียอดติดลบต้องตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
๙. บัญชีส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการตามจ่าย OPD UC ปกติจะมียอดติดลบ แต่

โรงพยาบาลกงหรา และโรงพยาบาลเขาชัยสนมียอดเป็นบวก ต้องตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
๑๐. โรงพยาบาลศรีบรรพต โรงพยาบาลป่าพะยอม และโรงพยาบาลป่าบอน นําเงินประกันสัญญา

มาบันทึกรวมกับเงินฝากคลัง 
๑๑. ลูกหนี้ AE ของโรงพยาบาลกงหรา และโรงพยาบาลเขาชัยสน ไม่มีการบันทึกบัญชีส่วนต่าง  
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๓. แผน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
จากการติดตามการดําเนินงานแผน Planfin พบว่ามีความคืบหน้าดังน้ี 

๑. แผนรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย ได้มีการประสานงานให้มีการทบทวนแผนประมาณการรายได้-
ควบคุมค่าใช้จ่ายจากเดิม ได้ทําแผนขาดุลไว้ ๒ แห่ง คือโรงพยาบาลศรีบรรพต และโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ หลังจากได้มีการไปทบทวนหน่วยงานในสังกัด พบว่าทําแผนขาดดุล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ แต่เม่ือได้มีการคํานวณจากด้านรายได้โดยตัดงบลงทุนออก และด้านรายจ่ายตัดค่าเสื่อมราคาออก 
ปรากฎว่าของจังหวัดพัทลุงจัดทําแผนเกินดุลทุกแห่ง 

๒. แผนด้านรายจ่ายหมวดต้นทุนยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงาน
คุ้มครองได้ประสานผู้เกี่ยวข้องทกุหน่วยหลังมีการทบทวน 

๓. กรณีของโรงพยาบาลควนขนุน หมวดค่าใช้สอยท่ีต้ังแผนของปี ๒๕๕๙ สูงกว่าปี ๒๕๕๘ ไว้
จํานวนมาก สาเหตุจากค่าจัดซ้ือน้ํายาวิทยาศาสตร์การแพทย์เม่ือปี ๒๕๕๘ ไม่ได้บันทึกบัญชี เป็นค่าใช้สอย 
(บันทึกในหมวดอื่น) แต่ปี ๒๕๕๙ ได้แยกเป็นค่าใช้สอยจึงทําให้ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวสูงผิดปกติ 
 

๔. บัญชีเจ้าหนี้ค้างจ่ายรอยต่อ ได้ดําเนินการในส่วนของการตามจ่ายเขตรอยต่อดังน้ี  
๑. กรณีข้อตกลงเขตพ้ืนที่รอยต่อการให้บริการ ของหน่วยบริการสาธารณสุข ในจังหวัดพัทลุง ได้

ดําเนินการจัดทําหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง
สุขภาพ (CFO) ระดับจังหวัด เม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวังโนราห์ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง ส่งให้กับโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห่ง เพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

๒. ข้อมูลค้างจ่ายระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ กรณีส่งต่อ และเขตรอยต่อภายในจังหวัดพัทลุง จะ
รวบรวมจากโรงพยาบาลทุกแห่ง เพ่ือนําเสนอกับคณะกรรมการ CFO ในการประชุมครั้งต่อไป ท้ังนี้ได้แจ้ง
ให้หน่วยบริการทุกแห่ง ดําเนินการตามจ่ายภายในจังหวัดให้เป็นปัจจุบันและไม่เกิน ๒ เดือน ตามนโยบาย
บริหารการเงินการคลังของหน่วยบรกิาร จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๓. โรงพยาบาลทุกแห่ง ให้มีการรายงานข้อมูล CMI , Adj.RW และอัตราครองเตียง มายัง
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด เพ่ือนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ CFO ทุกเดือน โดยนํามาเป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน และศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลต่างๆ 
 

๕. การส่งรายงานตัวชี้วัดทางการเงิน 
ได้ดําเนินการแจ้งผู้บริหารในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 

สําหรับผู้ปฏิบัติกําลังดําเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอย่างเป็นทางการ  
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๖. สถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
สถานการณ์การเงินการคลัง ณวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (ดึงข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘) สรุปได้ดังนี้ 
 

อัตราทุน
หมุนเวียน 
Current 

Ratio (เท่า)

อัตราทุน
หมุนเวียน
เร็ว Quick 
Ratio (เท่า)

อัตราส่วน
เงินสดต่อ
หนี้สิน

หมุนเวียน 
Cash Ratio

 (เท่า)

ทุนสํารองสุทธิ Net 
Working Capitation 

(บาท)

รายได้สูง/ตํ่ากว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิรวมค่า
เส่ือมราคาและค่าตัด

จําหน่ายNet 
Income+ 

Depleciation
เกณฑ์≥1.5 เกณฑ์≥1.0 เกณฑ์≥0.8

รพ.พัทลุง 440 1.45 1.29 0.76 50,584,313.90   79,148,476.01   2
รพ.กงหรา 30 1.06 0.81 0.59 453,645.38 6,701,529.79     3
รพ.เขาชัยสน 30 0.69 0.57 0.36 -3,942,561.78 4,962,969.38 4
รพ.ตะโหมด 30 0.51 0.38 0.17 -6,426,621.57 3,952,823.25 4
รพ.ควนขนุน 90 1.05 0.93 0.55 1,430,574.12 6,952,279.07 3
รพ.ปากพะยูน 30 2.31 2.11 1.94 14,363,861.86 24,708,382.73 0
รพ.ศรีบรรพต 30 0.57 0.48 0.29 -3,449,923.38 -5,770,528.84 7
รพ.ป่าบอน 30 0.38 0.28 0.20 -11,406,926.53 1,992,393.78 4
รพ.บางแก้ว 30 0.81 0.69 0.47 -2,206,055.17 -3,110,329.65 7
รพ.ป่าพะยอม 30 0.55 0.46 0.32 -8,461,632.22 -8,970,641.73 7
รพ.ศรีนครินทร์ 30 1.08 0.96 0.83 987,154.90 5,217,072.99 2

หน่วยบริการ
จํานวน
เตียง

ดัชนีชี้วัดภาวะวิกฤติทางการเงิน (7 ระดับ)

Risk 
Scoring

 
 
 

๗. แผน Planfin ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง (CFO) ได้มีการวิเคราะห์ และสรุปเป็นมติท่ีประชุมให้

โรงพยาบาลป่าบอนท่ีทําแผนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (และสูงกว่าปี ๒๕๕๘) จํานวน ๑๐ ล้าน กลับไป
ทบทวนแผนรายได้อีกครั้ง สําหรับโรงพยาบาลศรีบรรพตที่ทําแผนเกินดุลไว้ โดยพบว่าปีท่ีผ่านมามีการขาด
ดุลอย่างต่อเนื่อง ดังน้ันให้กลับไปทบทวนแผนที่ต้ังไว้อีกครั้งหน่ึงเช่นเดียวกัน 

    
๘. กรอบแนวคิดระบบประเมินกระบวนการ PPFS : Phatthalung Process Financial Score 

        การประเมินกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง โดยใช้เครื่องมือ PPFS : 
Phatthalung Process Financial Score ตามกรอบนโยบายการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการใน
จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙(๗ข้อ) ดังน้ี  
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Phatthalung Process Financial Score : PPFS 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด คะแนน 
2 1 

1. คุณภาพบัญชี 1.เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
- บันทึกการรับเงินสดถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
- การเก็บรักษาเงินสดไม่เกินท่ีระเบียบกําหนด 
- รายงานเงินสดคงเหลือตรงกับงบทดลอง 
- เงินฝากนอกงบประมาณยอดคงเหลือสุทธิถูกต้อง 
- มีการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ทุกเดือน 
- มีการจัดทําทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาถูกต้อง ครบถ้วน 
2. ลูกหนี้เงินยืม 
- รายงานลูกหนี้เงินยืมเสนอผู้บริหารทุกเดือน 
- มีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหน้ีเงินยืม 
- การชําระสัญญาเงินยืมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
- การจ่ายเงินยืมไม่ซํ้าซ้อน 
- ประมาณการเงินยืมเหมาะสม 
3. ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
- มีทะเบียนคุมลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ 
- การรับรู้ลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามนโยบายบัญชี 
- มีการปรับปรุงลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล UC ถูกต้อง 
- รายงานลูกหนี้ทุกสิทธิ์เสนอผู้บริหารทุกเดือน 
- มีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายบัญชี 
4. วัสดุคงเหลือ 
- ณ วันส้ินเดือนมียอดตรงกับคลังพัสดุ  
- บันทึกวัสดุคงเหลือถูกต้องตามนโยบายบัญชี 
- แผนการจัดหาพัสดุประจําปีและรายงวดชัดเจน 
- มีการบันทึกรับบริจาคหรือของแถมครบถ้วน 
- มีการสอบทานยอดวัสดุคงเหลือกับคลังพัสดุ 
5. เจ้าหน้ีการค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หน้ีสิน 
- รับรู้เจ้าหน้ีเมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริหารถูกต้อง 
- เจ้าหน้ีค่ารักษาพยาบาลตามจ่ายถูกต้อง 
- มีการตั้งใบสําคัญค้างจ่าย 
- รายงานเจ้าหน้ีเสนอผู้บริหารทุกส้ินเดือน 
- การบันทึกรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าถูกต้อง 
6. การบันทึกบัญชีรับรู้เงินกองทุน UC ถูกต้อง 
7. รายได้ค่ารักษาพยาบาล 
- บันทึกรายได้จากการให้บริการถูกต้อง 
- การรับรู้รายได้จากเงินกองทุนถูกต้อง 
- บันทึกกําไรหรือขาดทุนจากรายได้ค่ารักษาถูกต้อง 
8. บันทึกรับรู้รายได้ตามประเภทกองทุนถูกต้อง 
9. ค่าใช้จ่าย 
- บันทึกค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทถูกต้องตามนโยบายบัญชี 
- คํานวณราคาค่าเส่ือมสะสมถูกต้องตามหลักบัญชี 
10. การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน 
- มีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินกรณีได้รับเงินโอนภายใน 7 วัน
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ประเด็น ตัวชี้วัด คะแนน 
2 1 0 

2. บริหารแผนรายรับ เกินแผน > 10% 
ตามแผน (รายรับไม่เกิน 10%) 
ต่ํากว่าแผน 

√  
√ 

 
 
√ 

3. บริหารแผนรายจ่าย 
   1) แผนยาและเวชภัณฑ์ 

ต่ํากว่าแผน 
ตามแผน (รายจ่ายไม่เกิน 10%) 
เกินแผน > 10%

√  
√ 

 
 
√

   2) แผนวัสดุวิทยาศาสตร์ ต่ํากว่าแผน 
ตามแผน (รายจ่ายไม่เกิน 10%) 
เกินแผน > 10% 

√  
√ 

 
 
√ 

   3) ค่าตอบแทน ต่ํากว่าแผน 
ตามแผน (รายจ่ายไม่เกิน 10%) 
เกินแผน > 10% 

√  
√ 

 
 
√ 

   4) แผนเวชภัณฑ์ ต่ํากว่าแผน 
ตามแผน (รายจ่ายไม่เกิน 10%) 
เกินแผน > 10%

√  
√ 

 
 
√

   5) เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ต่ํากว่าแผน 
ตามแผน (รายจ่ายไม่เกิน 10%) 
เกินแผน > 10% 

√  
√ 

 
 
√ 

4. ตามจ่ายภายในจังหวัด ภายใน 2 เดือน 
ภายใน 4 เดือน 
> 4 เดือน 

√  
√ 

 
 
√ 

  
คะแนนท่ีได้ 

   
 

  
 สําหรับช่วงเวลาของการประเมินโดยใช้เครื่องมือดังกล่าว ในระยะแรกจะประเมินไตรมาสละ ๑ ครั้ง  

   

 ๙. แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 
   ตามที่คณะกรรมการร่วม สป.สธ.และ สปสช.ระดับประเทศ  ได้กําหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์

การปรับเกลี่ยค่าใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ด้วยกลไกระดับเขต ได้สรุปไว้ดังน้ี 
๑. การปรับเกลี่ยค่าแรงที่มีการปรับลดเพ่ิมจากการคํานวณของสํานักงบประมาณ จะกําหนดให้มี

การกันเงิน ๒ กรณี   
๑.๑ กรณีสําหรับบริหารระดับประเทศกันไว้ที่ร้อยละ ๑ และจะพิจารณาจัดสรรไม่เกิน

ไตรมาส ๓  
            ๑.๒ กรณีสําหรับบริหารระดับเขต ให้พิจารณากันตามความจําเป็นสําหรับการจัดบริการฯ 

ของเขตนั้นๆ ท้ังนี้หากกัน ๒% ให้พิจารณาโดย อปสข. หากเกิน ๒ แต่ไม่เกิน ๕% ให้ผ่านความเห็นชอบ
จาก อปสข.แล้วจึงส่งให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังพิจารณาพร้อมเหตุผลความจําเป็น
และข้อมูลประกอบการพิจารณา ท้ังนี้จะต้องให้ความสําคัญกับการสนับสนุน รพ.สต. และใช้ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายจากทุกแหล่งมาคํานวณ 

๒. การกําหนดตัวเลขประมาณการรายรับขั้นตํ่าคงท่ีของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. 
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๒.๑ กําหนดให้ทุกเขตกําหนดอัตราขั้นตํ่าดังน้ี   
งบ OP ร้อยละ ๙๐ 

    งบ IP  ร้อยละ ๘๐ 
    งบ PP ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๒.๒ กรณีจังหวัดได้จะกันเงินแบบบัญชีเสมือน (Virtual account) สําหรับบริการผู้ป่วย
นอกรับส่งต่อใน/นอกจังหวัด ให้ระบุตัวเลขให้ชัดเจนและให้กันไว้ก่อนที่จําคํานวณรายรับขั้นตํ่าคงท่ี 

๓. ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสําหรับหน่วยบริการในพ้ืนที่กันดาร พ้ืนที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนใต้ ท้ังน้ี 

๓.๑ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสําหรับหน่วยบริการในพ้ืนท่ีกันดาร พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ให้เป็นไปตามผล
การคํานวณราย CUP ท่ีส่วนกลางดําเนินการ 

๓.๒ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมสําหรับหน่วยบริการพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีการปรับเกลี่ย
ระดับเขตได้ตามพ้ืนท่ีท่ีพยาบาลดังกล่าวปฏิบัติงาน ( ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๗ อําเภอในจังหวัดสงขลา) 

๔. ค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข (หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) เป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมสําหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.เป็นค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายและหรือค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการร่วมได้กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและเงื่อนไขเป็นราย CUP โดย 

๔.๑ ให้ปรับเกลี่ยได้ภายใต้วงเงินของแต่ละเขต 
     ๔.๒ การปรับเกลี่ยอย่างน้อยต้องให้ รพ.สต.ไม่น้อยกว่า ๘๐ ของประมาณการค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายและหรือค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานท้ังปี 
๕. การจัดสรรค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับบริการพ้ืนฐาน (กรณีสิทธิอ่ืนๆท่ี

ไม่ใช้สิทธิ UC) เนื่องจากประชากรสิทธิอ่ืนๆที่ไม่ใช้สิทธิ UC ไม่มีการลงทะเบียนกับหน่วยบริการ จึงให้กลไก
ระดับเขตดําเนินการจัดสรรให้ตามความจําเป็นและเหมาะสม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) ท้ังนี้แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางการปรับเกลี่ยในภาพรวมระดับประเทศ ยังต้องมีการพิจารณา
การปรบัเกลี่ยระดับเขตท่ีเหมาะสม จึงจะได้วงเงินเพ่ือใช้พิจารณาระดับจังหวัดต่อไป  

โดยมติท่ีประชุม คณะกรรมการ CFO ได้พิจารณาเบื้องต้นในหลักการ ดังนี้ เน่ืองจากเงินรายรับ
จากการประมาณการตามแนวทางการจัดสรรดังกล่าวเบื้องต้น จังหวัดพัทลุงได้รับเงินจัดสรรไม่เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการภายในจังหวัด จึงมีมติเบ้ืองต้นไม่มีการปรับเกล่ียวงเงิน และให้ยึดหลักเกณฑ์เบื้องต้นใน
การสนับสนุนเงินค่าตอบแทน รพ.สต.ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ทั้งน้ีหากระดับเขตได้พิจารณาแนวทางการ
ปรับเกลี่ยท่ีชัดเจนแล้วจึงจะพิจารณาปรับเกลี่ยโดยผู้บริหารในโอกาสต่อไป โดยมีข้อสังเกตจากที่ประชุม 
ดังน้ี คือ  การใช้ข้อมูลวงเงิน NWC ประกอบการพิจารณาความเพียงพอของงบที่ได้รับไม่ควรรวมงบค่า
เสื่อม งบลงทุน และไม่ควรมีการกันสํารองในส่วนของงบ OP เน่ืองจากมีการจัดสรรตามจํานวนประชากร 

 

 
........................................................................ 


