
การบรหิารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565
และระบบรายงานการโอนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

บน Web NHSO Budget

18.4.65



แหล่งเงินท่ีเบิกจ่ายให้หน่วยบรกิาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ01 02

03 04งบกลาง / พรก.กู้เงิน Covid
ค่าใช้จ่ายเพ่ือบรกิารสาธารณสุขของ
คนพิการสิทธิประกันสังคม

สวัสดิการค่ารักษา อปท.

รายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม05 06รายได้ภายในปีงบประมาณ



งบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับจัดสรร

ล ำดบั รำยกำร ปี 2564 ปี 2565

1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหัว 125,055.0184 104,905.7989

- OP /IP /PP/CR /ฟ้ืนฟ ู/ผูรั้บ+ผูใ้หผู้บ้รกิาร/แผนไทย /คณุภาพ 118,923.7121

- OP /IP /CR /ฟ้ืนฟ ู/แผนไทย /คณุภาพ 98,786.9755

- คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ 6,131.3063 6,118.8234

2. บรกิารผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ 3,676.3507 3,768.1088

3. บรกิารผูป่้วยไตวายเรือ้รัง 9,720.2800 9,731.3395

4. บรกิารควบคมุ ป้องกนั และรักษาโรคเรือ้รัง 1,163.2110 1,154.7800

5. คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิส าหรับหน่วยบรกิารในพืน้ทีก่ันดาร ฯ 1,490.2880 1,490.2880

6. คา่บรกิารสาธารณสขุส าหรับผูม้ภีาวะพึง่พงิในชมุชน 838.0260 990.1080 

7. คา่บรกิารสาธารณสขุเพิม่เตมิส าหรับบรกิารปฐมภมูิ 421.6400 319.2800 

8. คา่บรกิารสาธารณสขุรว่มกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 2,769.9300

9. คา่บรกิารสาธารณสขุกรณีโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 825.0800 

10. เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ผูรั้บบรกิารและผูใ้หบ้รกิาร 283.0300 

11. คา่บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรค 14,312.4508 

รวมท ัง้ส ิน้ 142,364.8141 140,550.1940



โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีใช้
ในการเบิกจ่ายเงิน



รอบระยะเวลาการเงินกองทุน

กองทนุ ก ำหนดวนัโอน งวดบน Web

OP เดอืนละ 2 ครัง้ (วันที ่7 , 22) OP

IP เดอืนละ 1 ครัง้ (วันที ่10) IP

OP Refer เดอืนละ 1 ครัง้ (วันที ่10) OP refer

OP CAP เดอืนละ 1 ครัง้ OPCAP

LGO จา่ย จ/ พ/ ศ OPLG  IPLG  PALG  INSTLG  OTLG

LGO HD เดอืนละ 1 ครัง้ LGO-HD APLGO-HD

DMIS 20 โรค เดอืนละ 1 ครัง้ DHEM DMXD DNAP DMTB HSCT DLTC DCKD DLTD DHTD 
DTSH DDSA DSA-PE RD DTDT DPRX 

Covid เดอืนละ 3 ครัง้ (พรอ้มชดุ OP IP) OP_วัคซนี OP_คดักรอง IP_COVID_รักษา HICI

ATK ทกุ 3 วัน DATK  ATK

SSS เดอืนละ 3 ครัง้ (พรอ้มชดุ OP IP)

UCEP /Non UCEP เดอืนละ 2 ครัง้ UCEP Cววดดปป-Gววดดปป

อืน่ ๆ ตามทีก่ าหนด



25652564

หมายเหต ุ: 1. ไม่รวมขอ้มูลเงนิ สปส. 2. รวมเงนิผูใ้หบ้รกิาร

รัฐอื่น

17%

รัฐ สป.สธ.
67%

16%
เอกชน

28%

62%

10%
เอกชน รัฐอ่ืน

รัฐ สป.สธ.

เปรยีบเทยีบข้อมูลการโอนเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565



01 02 03 04 05

รพ.มหาราช
นครราชสีมา

รพ.อุดรธานี รพ.ขอนแก่น
รพ.สรรพสทิธิ

ประสงค์
รพ.สวรรค์          
ประชารักษ์

2,004.642 1,438.902 1,425.557 1,301.849 1,168.849

หน่วยบรกิารสังกัด สป.สธ.ท่ีได้รับเงินโอนสูงสุด 5 อันดับ

ปี 2564 – ข้อมูล Vendor 3,346 แห่ง

ลบ.



01 02 03 04 05

รพ.สต.
บ้านบ่อร้าง

รพ.สต.
บ้านวังอ่าง

รพ.สต.
บางตาเถร

รพ.สต.
บ้านข้ีเหล็ก

รพ.สต.
บ้านตาเซะ

1 บาท 10 บาท 10 บาท 17.50 บาท 20 บาท

หน่วยบรกิารสังกัด สป.สธ.ที่ได้รับเงินโอนน้อยสุด 5 อันดับ

ปี 2564 – มี 18 แห่ง ท่ีไม่ได้รับโอนเงินจาก สปสช.



01 02 03 04 05

รพ.มหาราช
นครราชสีมา

รพ.อุดรธานี
รพ.

สมุทรปราการ
รพ.สวรรค์          
ประชารักษ์

รพ.
พระปกเกล้า

1,575.497 1,170.109 1,127.741 901.393 768.347

หน่วยบรกิารสังกัด สป.สธ.ท่ีได้รับเงินโอนสูงสุด 5 อันดับ

ปี 2565 – ข้อมูล Vendor 4,634 แห่ง

ลบ.



01 02 03 04 05

รพ.สต.
บ้านจารย์

รพ.สต.
บ้านตะเคียน

รพ.สต.
บ้านโพธิ์

รพ.สต.
15 แห่ง

รพ.สต.
เทพรักษา

10 บาท 30 บาท 34.50 บาท 40 บาท 44 บาท

หน่วยบรกิารสังกัด สป.สธ.ที่ได้รับเงินโอนน้อยสุด 5 อันดับ

ปี 2565 (1 ต.ค.64 – 31 มี.ค.65)



01 02 03 04 05

รพ.ศูนย์บรกิาร
การแพทย์
นนทบุร ี

รพ.
หนองขาหย่าง

รพ.บางไทร
รพ.ศุกร์ศิร ิ        
ศรสีวัสดิ์

รพ.บ้านธิ

9.360 10.592 11.437 13.618 14.926

หน่วยบรกิารสังกัด สป.สธ.ที่ได้รับเงินโอนน้อยสุด 5 อันดับ

ปี 2565 – รพศ. รพท. รพช. 

ลบ.



การแจ้งโอนเงนิบน Web ตามประเภทเงินทีไ่ด้รับ

จำ่ยแบบชดเชยคำ่บรกิำร

จำ่ยแบบมวีตัถปุระสงค์

จำ่ยแบบเหมำจำ่ย

แสดงผงับญัช ี“ลกูหนี”้

แสดงผงับญัช ี“เงนิรบัฝำก”

แสดงผงับญัช ี“รำยได”้



1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจ่ายรายหัว

OP CAP

OP CF

4301020105.214
รำยไดก้องทนุ  UC-OP 

แบบเหมำจำ่ย

1.1 บรกิำรผูป่้วยนอก
ท ัว่ไป

4301020105.243 รำยไดก้องทนุ  UC-CF

1102050101.216 ลกูหนีค้ำ่รกัษำ UC-OP
บรกิำรเฉพำะ (CR)



1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจ่ายรายหัว

IP CAP

IP CF

1102050101.202 ลกูหนีค้ำ่รกัษำUC-IP 

1.2 บรกิำรผูป่้วยใน
ท ัว่ไป

4301020105.243 รำยไดก้องทนุ  UC-CF



1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจ่ายรายหัว

CR_OP

CR_IP

1102050101.216 ลน. UC-OP 

1.3 บรกิำรกรณีเฉพำะ

1102050101.217 ลน. IP-บรกิำรเฉพำะ



1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจ่ายรายหัว

1.5 บรกิำรแพทย์
แผนไทย

4301020105.228 รำยไดก้องทนุ  UC-อืน่

4.บรกิำรฟ้ืนฟู

4301020105.228 รำยไดก้องทนุ  UC-อืน่

1.4 คำ่ใชจ้ำ่ยบรกิำร
ฟ้ืนฟแูละอปุกรณ์



1. บรกิารทางการแพทยเ์หมาจ่ายรายหัว

1.7 บรกิำรทำงกำรแพทย์
ทีเ่บกิจำ่ยในลกัษณะ           

งบลงทนุ

4301020105.228 รำยไดก้องทนุ  UC-อืน่

4301020105.211 รำยไดก้องทนุ  UC-งบลงทนุ

1.6 บรกิำรจำ่ยตำมเกณฑ์
คณุภำพผลงำนบรกิำร



2. บรกิารผู้ติดเชือ้เอชไอวแีละผู้ป่วยเอดส์

คำ่บรกิำร
สขุภำพฯ

กำรป้องกนั
กำรตดิเชือ้

HIV

บรกิำรผูต้ดิเชือ้เอชไอวี
และผูป่้วยเอดส์

4301020105.222 รำยไดก้องทนุ  UC-
เฉพำะโรคอืน่

4301020105.222 รำยไดก้องทนุ  UC-
เฉพำะโรคอืน่



3. บรกิารผู้ป่วยไตวายเร ื้อรัง

บรกิำรทดแทนไต

คำ่ยำ/
เวชภณัฑ/์
อปุกรณ์

1102050101.216/217 ลน. UC-OP/IP-บรกิำร
เฉพำะ (CR)

บรกิำรผูป่้วยไตวำย
เรือ้รงั

1102050101.216/217 ลน. UC-OP/IP-บรกิำร
เฉพำะ (CR)



4. บรกิารควบคมุ ป้องกัน และรักษาโรคเร ื้อรัง

คำ่บรกิำรฯ

บรกิำรจติ
เวชเรือ้รงั
ในชุมชน

บรกิำรควบคมุ 
ป้องกนั และรกัษำโรค

เรือ้รงั

4301020105.222

4301020105.222

รำยไดก้องทนุ  UC-อืน่

รำยไดก้องทนุ  UC-อืน่



5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับหนว่ยบรกิารในพืน้ทีก่นัดาร ฯ

งบคำ่ใชจ้ำ่ยส ำหรบัหนว่ย
บรกิำรในพืน้ทีก่นัดำร 
เสีย่งภยั และ3จงัหวดั
ชำยแดนภำคใต้

4301020105.242 รำยได้ UC-บรกิำรพืน้ทีเ่ฉพำะ



6. ค่าบรกิารสาธารณสุขส าหรับผู้มภีาวะพึง่พิงในชมุชน

สป.สธ.ไมม่ีรายการ



7. ค่าบรกิารสาธารณสุขเพิม่เตมิส าหรับบรกิารปฐมภูมิ

คำ่บรกิำรฯเพิม่เตมิ
ส ำหรบับรกิำรระดบั
ปฐมภมูทิ ีม่แีพทย์
ประจ ำครอบครวั

4301020105.228 รำยได้ UC-อืน่



8. ค่าบรกิารสาธารณสุขร่วมกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

สป.สธ.ไมม่ีรายการ



9. ค่าบรกิารสาธารณสุขกรณโีรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

สป.สธ.ไมม่ีรายการ



10. เงินชว่ยเหลือเบื้องต้นผู้รับบรกิารและผู้ให้บรกิาร

ผูร้บั

ผูใ้ห้

ไมม่รีำยกำร ไมม่รีำยกำร

เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้
ผูร้บัผูใ้หบ้รกิำร

2111020199.105 เงนิรบัฝำกอืน่ (ทนุหมนุเวยีน)



11. ค่าบรกิารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค

จ ำนวน
ประชำกร
ตำมผลงำน

PP_CF

4301020105.217 รำยไดก้องทนุ UC - P&P 
แบบเหมำจำ่ยตอ่ผูม้สีทิธ ิ

บรกิำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพและป้องกนัโรค
ส ำหรบับรกิำรพืน้ฐำน

รำยไดก้องทนุ UC (CF)

ตำมรำยบรกิำร
Feeschedule

รำยไดก้องทนุ P&P อืน่ๆ

4301020105.243

4301020105.223



11. ค่าบรกิารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค (ต่อ)

แกป้ญัหำพืน้ที่
ระดบัเขต

บรหิำร
ระดบัประเทศ

บรกิำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพป้องกนัโรค

4301020105.223 รำยไดก้องทนุ P&P อืน่ ๆ

4301020105.223 รำยไดก้องทนุ P&P อืน่ ๆ



เงินกองทุนรายการอ่ืน ๆ – สวัสดิการค่ารักษา อปท.

จำ่ยตรง
หนว่ยบรกิำร

เงนิชว่ยเหลอื
ผูใ้หบ้รกิำร

1102050102.801
/802

ลกูหนีค้ำ่รกัษำ - เบกิจำ่ยตรง 
อปท. OP/IP

เงนิสวสัดกิำรคำ่
รกัษำพยำบำล อปท.

2111020199.105 เงนิรบัฝำกอืน่ (ทนุหมนุเวยีน)



คำ่รกัษำพยำบำล
ผูป้ระกนัตนทีเ่ป็นคนพกิำร 

สทิธปิระกนัสงัคม
1102050101.307 ลกูหนีค้ำ่รกัษำประกนัสงัคม-

กองทนุทดแทน

เงินกองทุนรายการอ่ืน ๆ –คนพิการสิทธิประกันสังคม



เงินกองทุนรายการอ่ืน ๆ –พรบ.กู้เงินฯ COVID

คำ่บรกิำรตรวจคดักรอง และบรกิำร
ตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำรฯ_

COVID-19

คำ่บรกิำรฉดีวคัซนีป้องกนั
โรค COVID19 

4301020105.267
รำยไดค้ำ่บรกิำรสำธำรณสขุ
ส ำหรบัโรคตดิเชือ้ไวรสั         
โคโรนำ - OP จำก สปสช.

บรกิำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพและป้องกนัโรค
ส ำหรบับรกิำรพืน้ฐำน

บรกิำรดแูลรกัษำและบรกิำร
รบัสง่ตอ่ผูต้ดิเชือ้ไวรสั

COVID-19

ลกูหนีค้ำ่บรกิำรสำธำรณสขุ
ส ำหรบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 

- OP/IP จำก สปสช.

1102050101.223
/224

4301020105.267
รำยไดค้ำ่บรกิำรสำธำรณสขุ
ส ำหรบัโรคตดิเชือ้ไวรสั         
โคโรนำ - OP จำก สปสช.



เงินกองทุนรายการอ่ืน ๆ –พรบ.กู้เงินฯ COVID (ต่อ)

คำ่บรกิำรกรณีเกดิอำกำรไมพ่งึ
ประสงคจ์ำกกำรฉดีวคัซนีป้องกนั

โรคโควดิ 19 

1102050101.223
/224

ลกูหนีค้ำ่บรกิำรสำธำรณสขุ
ส ำหรบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 

- OP/IP จำก สปสช.

บรกิำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพและป้องกนัโรค
ส ำหรบับรกิำรพืน้ฐำน

คำ่ป้องกนักำรแพรเ่ชือ้กำร
จดักำรศพ

รำยไดค้ำ่บรกิำรสำธำรณสขุ
ส ำหรบัโรคตดิเชือ้ไวรสั            
โคโรนำ - OP จำก สปสช.

4301020105.267



เงินจากรายได้สูง (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รำยกำรทีม่จี ำนวนผลงำนบรกิำร
มำกกวำ่เป้ำหมำย

หนว่ยบรกิำรไดร้บั
ผลกระทบจำกกำร

ลงทะเบยีนฯโดยพลกำร

4301020105.228 รำยไดก้องทนุ UC- อืน่

บรกิำรสรำ้งเสรมิ
สขุภำพและป้องกนัโรค
ส ำหรบับรกิำรพืน้ฐำน

ขอ้มลูอทุธรณก์ำรจำ่ย
คำ่ใชจ้ำ่ยเพือ่บรกิำร

สำธำรณสขุเกนิปีงบประมำณ

รำยไดก้องทนุ UC- อืน่4301020105.228

4301020105.228 รำยไดก้องทนุ UC- อืน่



ระบบรายงานการโอนเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
บน Web NHSO Budget



หนำ้จอกำรเขำ้ใชง้ำนแบบเดมิ
1

3

2



เลอืกบรกิำร NHSO Budget



เลอืกรำยงำนกำรจำ่ยเงนิกองทนุ



กำรแจง้ประชำสมัพนัธก์บัหนว่ยบรกิำร



กำรเลอืกขอ้มลูหนว่ยงำนหำกไมท่รำบรหสัจะตอ้งเลอืกทลีะข ัน้ตอน



กำรเลอืกโดยระบรุหสัหนว่ยบรกิำร



กำรเลอืกโดยระบรุหสัหนว่ยบรกิำรจะไมไ่ดแ้สดงชือ่หนว่ยบรกิำร



รำยงำนกำรโอนเงนิ



กำรเลือ่นดขูอ้มลูจะไมแ่สดงแถบเมนู



หนงัสอืแจง้ขอ้มลูกำรโอนเงนิ-1



หนงัสอืแจง้ขอ้มลูกำรโอนเงนิ-2



หนงัสอืแจง้ชะลอกำรโอนเงนิ-1



หนงัสอืแจง้ชะลอกำรโอนเงนิ-2



หนงัสอืแจง้หกักลบหนี-้1



หนงัสอืแจง้หกักลบหนี-้2



กำรแจง้ปญัหำ

1. แจ้งปัญหาการใช้ข้อมูลการโอนเงนิ
2. ความหมายค าย่องวดโอนเงนิ



กำรดรูำยละเอยีดขอ้มลูรำยบคุคล



เลอืก Download เอกสำรรำยบคุคล - DMIS



เลอืก Download เอกสำรรำยบคุคล –E-Claim



กำรเขำ้ไปดขูอ้มลูมหีลำยข ัน้ตอน



ขอ้เสนอหนว่ยบรกิำร สป.สธ.
ตอ้งกรอก
รหสัเพือ่ด ู

rep อกีครงั



เปลีย่นเป็นวำง 
Excel



กำรดรูำยงำนเงนิคงคำ้ง



กำรดรูำยงำนเงนิคงคำ้ง



กำรดรูำยงำนเงนิคงคำ้ง



กำรดรูำยงำนเงนิคงคำ้ง



NHSO Budget รำยงำนกำรโอนเงนิ - NEW



1. ปรบัวธิกีำรเขำ้ใชง้ำนใหง้ำ่ย



2. ปรบัใหต้รงึแถวเมนดูำ้นบนเมือ่มกีำรเลือ่นดขูอ้มลู



3. ปรบัใหแ้สดงรำยกำรหนำ้จอรำยบคุคล

1. E-Claim
2. DMIS
3. UCEP
4. LGO-HD
5. Excel (ซึง่จะใชร้องรบั OPBKK , OPCLP และอืน่ๆ)



1. E-Claim



1. E-Claim



1. E-Claim



2. DMIS



2. DMIS



2. DMIS



3. UCEP



3. UCEP



3. UCEP



4. LGO-HD



4. LGO-HD



4. LGO-HD



4. LGO-HD



5. EXCEL รำยกำรหนำ้จอรำยบคุคล



5. EXCEL รำยกำรหนำ้จอรำยบคุคล



5. EXCEL รำยกำรหนำ้จอรำยบคุคล



ระบบแจ้งการโอนเงิน
งบกองทุนผ่าน 

สปสช.



Line@สปสช.

สมคัรสมาชกิ

เมนู “เบกิจา่ย”

1. ชื่อ-สกุล
2. เลขบตัรประชาชน / หลงับตัร
3. วนั เดอืน ปีเกดิ
4. รหสัหน่วยบรกิาร *****
5. เบอรโ์ทรศพัท ์
6. E-Mail
7. OTP

สปสช.
Approve

ขอ้มลูการโอนขอ้มลูการโอน

KTB BACC

• ขอ้มลู รพ. Header
• จ านวนเงนิ
• วนัทีโ่อน
• เลขบญัชี

รพ.ทีไ่ดร้บัเงนิ

Summary

Smart Money

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิ

https://smt.nhso.go.th

Sys/Ack 1 นาท/ีครัง้

Mark flag การยงิ Bot



หน่วยบรกิาร สมคัรรบัขอ้ความโอนเงนิ

เมนู “เบกิจา่ย”

Consent 24-09-2021@06:35 สปสช.โอนเงนิงบกองทุน กองทุนผูป่้วยใน CAP 
จ านวนเงนิ 6,460,258.45 บาท เขา้บญัชธีนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เลขบญัช ี0100xxxxx381 ใหห้น่วยงานท่านเรยีบรอ้ย
แลว้ ตามเอกสารอา้งองิ IP64_ORS สามารถตรวจสอบรายละเอยีด 
เพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.nhso.go.th/budget

รหสัหน่วยบริการ

ช่ือหน่วยบริการ






