
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ (กปท)

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
กลุ่มภำรกิจสนับสนุนกำรจัดหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

26 กรกฎำคม 2565

ดุสิต ศรีโคตร

เวทีชี้แจงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมาณ 2566

จุดเน้นการท างานและระบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ กปท.
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1. หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ
ปีงบประมาณ 2566

1.1 ท าความรู้จัก กปท.
1.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เปลี่ยนแปลงใน
งบปีงบ 2566

2. จุดเน้นการท างานและระบบโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับ กปท.

2.1 โครงการจุดเน้น 
2.2 ระบบโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการกองทุน

กรอบการน าเสนอ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ (เทศบาล/อบต)

ข่าวดี เทศบาล/อบต. ที่มีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพไม่พอใช้ สามารถขอรับงบเพิ่มเติมได้



ท าความรู้จัก กปท.
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“สุขภาพดีมีหลักประกัน ท้องถิ่นสร้างสรรค์ กปท.สนับสนุน”

สปสช. กับการท างานร่วมกับ อปท.
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2549 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่ (เทศบาล/อบต.)

2554 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ (อบจ.)

2559 กองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข LTC

ประชาชน 65 ล้านคน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ผู้มีภาวะพึ่งพิง 3 แสนราย

ส าหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง

ส าหรับคนพิการ/ผู้จ าเป็น

ทั้งประเทศ

7,740 แห่ง (99.59%)

58 แห่ง (76.32%)

6,912 แห่ง (89.29%)

ข้อมูลและสถานการณ์ กปท.ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 25655

ประชาชนทั่วไป เน้นสร้างสุขภาพHealthy Fund

Rehab Fund

LTC Fund



เท
ศบ
าล
/อ
บต Healthy 

Fund

อบ
จ

Rehab 
Fund เท

ศบ
าล
/อ
บต
.

LTC 
Fund

ชาวบ้านสุขภาพดี/เสี่ยง/เกือบป่วย ชาวบ้านที่มีภาวะพึ่งพิง(ป่วย)

กปท

กลุ่มเป้าหมาย;ชาวบ้านใน
พื้นที/่ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย;ชาวบ้านที่
มีภาวะพึ่งพิง

กลุ่มเป้าหมาย;คนพิการ 
ผู้ที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟู

เป้าหมาย;ชาวบ้านสุขภาพดี เป้าหมาย;ชาวบ้านได้รับ
บริการฟื้นฟู

เป้าหมาย;ไม่ตายก่อนวัย
อันควร
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กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)

7

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ออก
หลักเกณฑใ์ห้อปท.ด าเนินการและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขตาม
ความจ าเป็นและสภาพปัญหาสุขภาพในแต่ละพื้นที่
โดยทั้ง 2 ฝ่ายสมทบเงินร่วมกันทุกปี



ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

-ส่งสรุปผลงานประจ าปี
-จัดท าแผนเงินและแผนงานโครงการ
-แจ้งผลและประกาศใช้แผนงานโครงการ
-จ่ายเงินให้หน่วยงาน
-สรุปสถานะการเงินประจ าไตรมาส*

-ติดตามความกา้วหนา้
โครงการ
-สรุปสถานะการเงินประจ า
ไตรมาส*
-ประเมินตนเองรอบ1
-ปรบัแผนงานโครงการช่วง
ครึ่งปี(ถา้มี)

-ติดตามความก้าวหน้า
โครงการ
-สรุปสถานะการเงินประจ า
ไตรมาส*
-ประเมินตนเองรอบ2
-เตรียมสรุปงานและจัดท า
แผนปีถัดไป

-ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
-สรุปสถานะการเงินประจ าไตรมาส *
-ติดตามและประเมินผลการท างาน

บนัทึกโครงการ/ผลงานและการใชจ้า่ยเงินในเวปไซต์ เสนอรายงานการเงินใหค้ณะกรรมการเห็นชอบทุก 3 เดือนทุกเดือน=>

8จัดท าระบบบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (โปรแกรมออนไลน์)ทุกเดือน 3 เดือน ==>

ขั้นตอนการท างานกปท. ในแต่ละปี

ติดตาม;แผนกองทุน,การสมทบเงิน ติดตาม;การใช้เงินตามแผน

ติดตาม;รายงานการเงินรายไตรมาส ติดตาม;รายงานการเงินรายไตรมาส

ที่อยู่โปรแกรม https://chf.nhso.go.th/chf => เริ่มใช้ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2566

https://chf.nhso.go.th/chf


งานก ากับติดตาม กปท.ที่ผู้บริหารท้องถิ่นควรรู้

- จัดท าเอกสาร กปท. ให้อปท. ส่งในระบบโปรแกรม

1) ส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
2) รายงานการเงินไตรมาส 1-4
3) ประเมินผลตนเอง

สิ่งที่ต้องท า (Must)

- ก ากับติดตามกองทุนฯ ให้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์

เขต 1 เชียงใหม่ ร้อยละ 49.08 และ39.09 (ไตรมาส1 และ 2)

เขต 8อุดรธานี 7 ขอนแก่น 4 สระบุรี 5 ราชบุรี ส่งค าสั่งมากกว่าร้อยละ 80+

เขต 1 เชียงใหม่ ร้อยละ 42.66

เข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://tobt.nhso.go.th/obt/home เมนู รายงาน

*ขอ้มลู ณ 28 มิย. 2565
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ใครเป็นคณะกรรมกำรกองทุน

ผู้บริหารสูงสุดอปท>ประธานกองทุน

• สมาชิกสภา อปท. 2 คน

• ปลัด อปท. >กรรมการและเลขานุการ

• ผอ.สาธารณสุข* >กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ คนท่ี 1

• หัวหน้าส่วนการคลัง* >กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ คนท่ี 2

หัวหน้าหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (ไม่เกิน 2 แห่ง)

• อสม. 2 คน

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน

• ผู้แทนหมู่บ้าน 5 คน

• ผู้แทนศูนย์ประสานงาน
หลักประกัน 1 คน

ที่ปรึกษา 3 คน สาธารณสุขอ าเภอ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ท้องถิ่นอ าเภอ

อปท.ออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกองทุนฯ วาระ 4 ปี 10



ภำพแสดงองค์ประกอบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
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งบ กปท. ท ำโครงกำรอะไรอย่ำงไรได้บ้ำง

ท าเรื่องสร้างเสริมสุขภาพกับชาวบ้านในพื้นที่

ท าเรื่องปัญหาสุขภาพกับชาวบ้านในพื้นที่

ท าเรื่องดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

คัดกรองสุขภาพประชาชน/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

จัดหาผู้อ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้มีสิทธิ/ป้องกันไตเสื่อม
12



ขอรับงบ กปท. ต้องท ำอย่ำงไร

ท าโครงการ

อนุมัติโครงการ

ท ากิจกรรมตาม
โครงการ

รายงานผลงาน

สรุปผลงาน

สรุปเอกสาร
การเงิน

ส่งสรุปโครงการ

จัดเก็บผลงาน/
เงิน

ท าโครงการปี
ถัดไป
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ขอรับงบ กปท.(จัดหาผู้อ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้มีสิทธิ)ต้องท ำอย่ำงไร

ท าโครงการ

อนุมัติโครงการ

จัดหาผ้าอ้อมให้ผู้
มีสิทธิ

รายงานผลงาน

สรุปผลงาน

สรุปเอกสาร
การเงิน

ส่งสรุปโครงการ

จัดเก็บผลงาน/
เงิน

ท าโครงการปี
ถัดไป

14

หน่วยงานที่เสนอโครงการ

โดย คก.กองทุนฯ อนุมัติ

วิธีการจัดหา/วิธีจ่ายผ้าอ้อม จ่ายผ้าอ้อมให้ใคร/เมื่อไหร่

จ านวนผู้มีสิทธิที่ได้รับผ้าอ้อม



การดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน
(LTC Fund)

เพื่อให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิ
ประโยชน์โดยเชื่อมโยงกับบริการทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์
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2559 เริ่มด ำเนินกำร

• ด ำเนินงำนในพื้นที่ กปท. ที่สมัครใจ
• งบหกพันบำท/คน/ป ี(จัดสรร กปท.ห้ำพัน 

หน่วยบริกำรประจ ำค่ำคัดกรองหนึ่งพนั)
• ครอบคลมุผูสู้งอำยุสทิธิ UC
• บริกำรตำมชุดสิทธิประโยชน์ มี CM เป็น

ผู้จัดกำร Care Plan และ CG เป็นผู้ดูแล

ขยายสิทธิครอบคลุม
“ผู้สูงอำยุ และ
ผู้มีภำวะพึ่งพิง

ทุกอำยุ ทุกสิทธิ”

2563 ขยำยสิทธิ 2564 ปรับกำรจัดงบ

ปรับเปลี่ยนการจัดงบ
“จัดสรรงบประมำณ กปท. 
เป็นหกพันบำท ไม่จัดสรรให้

หน่วยบริการประจ า”

เส้นทางการจัดบริการดูแลระยะยาวส ำหรับผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

๑.ประเมินก่อนให้บริการและวางแผนการดูแล Care Plan
๒.ให้บริการระยะยาวโดยทีมบุคลากรสาธารณสุข (ทีมหมอครอบครัว) กิจกรรมตาม Care plan
๓.บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน ให้ค าแนะน าแก่ญาติหรือผู้ดูแล โดยผู้ช่วยผู้ดูแล Caregiver หรือ
เครือข่ายจิตอาสา
๔.จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (อาจของบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัด)
๕.ประเมินผลการดูแลและปรับแผนการดูแล

สิทธิ

ประโยชน์ 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดบริการ LTC
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คนไทยผู้มีสิทธิได้รับบริการ LTC
ทกุ
กล
ุม่อ
าย
ุ

ผู้มีภาวะ
พึ่งพิง

ทกุ
สิท
ธิ

บัตรทอง/
ขรก./ปกส

คะ
แน
นกิ
จว
ตัร
 น
อ้ย
กว
า่ห
รอื
เท
่าก
บั

1
1

ADL<=11

ผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียง

ป่วย
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18

ปี
งบประมาณ

งบประมาณ
(ลบ.)

เป้าหมาย
(คน)

2559 600.00 100,000

2560 900.00 150,000

2561 1,159.20 193,200

2562 916.80 152,800

2563 975.556 162,593

2564 838.0260 139,671

2565 990.1080 165,018

กลุ่มเป้ำหมำย 1. ผู้ที่มีภำวะพึ่งพิงคะแนนประเมินควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันตำมดัชนีบำร์เธล เอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 11 คะแนน ทุกคน
2.ตำมประกำศ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ดูแลคนไทยทุกกลุ่มอำยุ และ ทุกสิทธิ์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่มีภำวะพ่ึงพิงได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมชุดสิทธปิระโยชน์โดยเชื่อมโยงกับบริกำรทำงสังคม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

ระบบการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบบริหำรจัดกำร ปี 2565 



องค์ประกอบของอนุกรรมกำร LTC
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ขอรับงบ LTC ต้องท ำอย่ำงไร

1) ผู้จัดการท ารายละเอียดผ่านหน่วยรับงบ

2) เสนอของบพร้อมแนบแผนการดูแลรายบุคคล(โครงการ)

3) อนุมัติงบ*โดยคณะอนุกรรมการ LTC/อปท.สั่งจ่ายเงิน

4) ท างานตามแผนปฏิบัติการที่ระบุในโครงการ (ปรับแผนทุกกี่เดือน)

5) ดูแลครบ ๙ เดือนบันทึกผลงาน ADL (ใครจะได้รับดูแลต่อ)

6) ดูแลครบ ๑๒ เดือน สรุปผลงาน 20



21

1. กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่ม ก (ป่วยติดเตียง)

หากเข้าเงื่อนไขที่จะได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่
ให้ CM ปรับแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อเพิ่มการ

สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และ
ผ้าอ้อมทางเลือก (เป้าหมายxปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉลี่ย 3
ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น) เสนอโครงการขอรับงบ
จาก

2. กลุ่มเป้ำหมำย กลุ่ม ข (กลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได)้
2.1 ลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโปรแกรม 3C
2.2 หน่วยจัดบริการจัดท าแผนการสนับสนุน

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อม
ทางเลือก ตามข้อบ่งช้ีทางการแพทย์และผลประเมิน
ของหน่วยจัดบริการ (เป้าหมายxปริมาณผ้าอ้อมฯที่ใช้เฉลี่ย 
3 ชิ้น/วันxจ านวนวันxราคากลางต่อชิ้น) หน่วยจัดบริการเสนอ
โครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก

งบ LTC เหมาจ่าย 6,000 บาท/คน/ปี กับ การจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้มีสิทธิ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ (เทศบาล/อบต)

ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ LTC

กองทุนหลักประกันสุขภาพ (เทศบาล/อบต)



กองทุนฟื้นฟสูมรรถภาพฯ ระดับจังหวัด (อบจ.)

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
1. คนพิการ
2. ผู้สูงอายุ
3. ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน (Sub-acute)
4. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

อุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคน
พิการ 9 รายการ

1. ไม้ค้ ายันรักแร้แบบอลูมเินียม
2. ไม้เท้าอลูมิเนียมแบบสามขา
3. ไม้เท้าส าหรับคนตาบอดพับได้
4. ไม้ค้ ายันรักแร้แบบไม้
5. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ท าด้วยโลหะแบบปรับให้เหมาะสมกับ
ความพิการได้
6. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ท าด้วยโลหะแบบปรับไม่ได้
7. เบาะรองนั่งส าหรับคนพิการ
8. รถสามล้อโยกมาตรฐานส าหรับคนพิการ
9. แผ่นรองตัวส าหรับผู้ป่วยอัมพาตหรือที่นอนลม

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการแพทย์ในชุมชน
ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

1. กายภาพบ าบัด
2. กิจกรรมบ าบัด
3. การฝึกใช้อุปกรณ์ส าหรับคนพิการ
ทางการมองเห็นด้านการท าความคุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อม (O&M)

ธนาคารกายอุปกรณ์
ศูนย์ยืม-ซ่อมอุปกรณ์
ปรับสภาพแวดล้อม
ศูนย์ฟื้นฟูฯในชุมชน22
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หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณ 2566

24
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กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

 - ให้มีการจัดท าและอนุมัติแผนการใช้เงินประจ าปี
งบ66 และจะโอนเงินสปสช.ให้ตามวงเงินที่ท า
แผนการใช้เงิน หากมีเงินเหลือให้ สปสช.เขต
ด าเนินการบริหารจัดการงบ

 - สปสช.ไม่โอนเงินกรณีเงินเหลือในบัญชีกองทุนฯ 
เกิน 1 เท่า ของรายรับในปีงบที่ผ่านมา

 - ระหว่างปีงบประมาณ อปท.ที่ประสงค์จะรับเงิน
เพิ่มกรณีเงินมีไม่พอใช้ สามารถขอรับงบเพิ่มได้ โดย
ให้ สปสช.เขต บริหารจัดการงบส่วนจัดสรรเพิ่มเติม* 
และอปท.สมทบเงินในส่วนที่ได้รับจัดสรรเพิ่ม

ตัวอย่างการค านวนวงเงินเพื่อท าแผนการเงินประจ าปี

กปท. เทศบาลเมืองสมหวัง

1 เงินคงเหลือ ณ 30 กย. 65 = 55,000 บาท

2. จ านวนประชากรที่เขตจัดสรร = 25,000 คน วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 1,125,000 บาท

3. วงเงินที่เทศบาลตั้งสมทบ 600,000 บาท

ประมาณการวงเงินจัดท าแผนการเงินประจ าปี = 1+2+3 เป็นเงิน
1,780,000 บาท

4. หากจะขอเงินเพิ่มกรณีไม่เพียงพอ ให้แจ้งความประสงค์ที่ สปสช.
เขต เช่น ขอเพิ่ม 300,000 บาท หากได้รับจัดสรรเพิ่มจาก สปสช.
เขต เทศบาลเมืองสมหวังตั้งสมทบเงินเพิ่มจ านวน 300,000 บาท

https://chf.nhso.go.th/chf

หลักเกณฑ์และวิธีการจดัสรรปีงบ 66
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ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง หลักการบริหารงบ LTC

1. เงิน LTC ส าหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง จัดสรรจ านวน 6,000 บาทต่อ
คน/ปี 

2. สปสช.ไม่มีเจตนาให้มีเงินคงเหลือในบัญชี LTC เนื่องจาก
ออกแบบการโอนเงินต่อเนื่องทุกปี ตามจ านวนที่ขออนุมัติ

3. การโอนเงิน LTC เมื่อคณะอนุกรรมการฯ อนุมัติแผนการดูแลด
รายบุคคล อปท.ควรโอนเงินให้หน่วยจัดบริการตามรอบปีของการ
ดูแล (ครบ 12 เดือน)

3. เพื่อให้มีการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ต่อเนื่องในปีถัดไป ได้ออกแบบ
ให้มีการเตรียมการจัดท าข้อมูลดูแลเคสต่อเนื่องช่วงเดือนที่ 10-12 

หลักเกณฑ์และวิธีการจดัสรรปีงบ 66

- สปสช.โอนเงินเมื่อมีการอนุมัติ Care Plan (แผน
ดูแลรายบุคคล) แทนการลงทะเบียนผู้ภาวะพึ่งพิง รอบ
การดูแลต่อเน่ือง 12 เดือน (ครบป)ี

- ค านวณเงินที่มีในบัญชี LTC หากมีพอส าหรับ
จัดบริการไม่ต้องของบ หรือกรณีเงินเหลือในบัญชี 
LTC เกิน 1 เท่าสปสช.ไม่โอนเงินให้

- ท าแผนจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่เสนอโครงการผ่าน
กองทุนท้องถิ่น

- กลุ่ม ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6

- กลุ่มกลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้
http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login



ขั้นตอนการโอนเงิน กปท. ปีงบประมาณ 2566
1. สปสช.เขต ปรับเกลี่ยประชากรรายอปท. แจ้ง อปท.ในพื้นท่ีจัดท าแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2566

2. สปสช.เขต แจ้งรายชื่อกปท.ที่เข้าเงื่อนไขเงินคงเหลือมากกว่า 1 เท่า* ที่งดการจัดสรรเงิน

3. กปท.อนุมัติแผนการเงินประจ าปีงบประมาณ 2566 ประมาณการรายรับจากเงินคงเหลือ ณ 30 กย. 65 และรายรับในปีงบ 66
(เงินโอนจากสปสช.และเงินสมทบจาก อปท.) โดยบันทึกในโปรแกรม https://chf.nhso.go.th/chf สปสช.แจ้งโอนเงินดังนี้

4. อปท.ประสงค์จะขอรับงบเพิ่ม กรณีงบไม่เพียงพอ ให้แจ้งของบเพิ่มกับ สปสช.เขต โดยอปท.ต้องสมทบทบเงินไม่น้อยกว่าที่
ได้รับอนุมัติจัดสรรเพิ่ม*

5. เงิน LTC สปสช.โอนตามการอนุมัติแผนดูแลรายบุคคล เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

1. อนุมัติแผนการเงินประจ าปี ก่อน ตค. 2565 แจ้งโอน ตค. 2565 5. อนุมัติแผนการเงินประจ าปี มค. 2566 แจ้งโอน กพ. 2566

2. อนุมัติแผนการเงินประจ าปี ตค 2565 แจ้งโอน พย. 2565 6. อนุมัติแผนการเงินประจ าปี กพ.2566 แจ้งโอน มีค. 2566

3. อนุมัติแผนการเงินประจ าปี พย. 2565 แจ้งโอน ธค. 2565 7. อนุมัติแผนการเงินประจ าปี มีค. 2566 แจ้งโอน เมย. 2566

4. อนุมัติแผนการเงินประจ าปี ธค. 2565 แจ้งโอน มค. 2566 8. วันที่ 31 มีค. 2566 วันสุดท้ายอนุมัติแผนการเงินประจ าปีและได้รับเงินโอนจากสปสช.

27สปสช.ตั้งเรื่องโอนเงิน ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน 

https://chf.nhso.go.th/chf


แนวทางการจัดสรรเงนิเพิ่มให้ อปท. (สปสช.เขต)

• อปท. ที่จะขอรับงบเพิ่ม กรณีงบไม่เพียงพอในการด าเนินงาน ให้แจ้งความประสงค์ของบเพิ่ม
กับ สปสช.เขต ทั้งนี้ อปท.ต้องสมทบทบเงินไม่น้อยกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเพิ่ม
• สปสช.เขต จัดท าแนวทางการสนับสนุนตามกรอบ ดังนี้ 

• ขับเคลื่อนมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น ป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง 
การจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้มีสิทธิ

• ปัญหาสุขภาพพื้นที่

28

รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างจัดท ากรอบแนวทางและปฏิทินการจัดสรรเงินเพ่ิม สปสช.เขตจะชี้แจงให้อปท.
ทราบต่อไป



โครงการเน้นหนักและระบบโปรแกรมที่

เกี่ยวข้อง

29



โครงการเน้นหนัก เพื่อด าเนินงานในปีงบประมาณ 2566

30

• เพ่ือสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้กับ
- บุคคลที่มีภาวะติดบ้าน ติดเตียง
- บุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ 

โครงการสนับสนุน
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฯ

• เพ่ือป้องกันและชะลอการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วย
ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังในชุมชน

• ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และตระหนัก
ในการป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง

โครงการป้องกันและชะลอ
ภาวะไตวายเรื้อรัง



ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.)

31

ควบคมุ
ก ากบั ติดตาม
ประเมินผล

การวางแผน
งบประมาณ

การวางแผน
สขุภาพชมุชน

บริหาร
โครงการ

ขอ้มลูรบัเงิน 
จา่ยเงิน

รายงาน
ทางบัญชี

บรหิารจดัการ
กองทนุฯ

https://chf.nhso.go.th/chf
เริ่มใช้งานพร้อมกันทั้งประเทศ 1 ตค. 2565

https://chf.nhso.go.th/chf


ระบบข้อมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท าโครงการผ้าอ้อมฯ (ช่วงเปลี่ยนผ่าน)

• รายชื่อ กลุ่ม ก

• รายใหม่

โปรแกรมLTC

• รายชื่อ กลุ่ม ข

• ประเมินความ
ต้องการ

โปรแกรม 3C
• เสนอโครงการ

• ท าฎีกาเบิกจ่าย

โปรแกรม กปท.

https://obt.nhso.go.th/obt/home

http://ltc.anamai.moph.go.th/

http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login
32

โปรแกรม กปท.(กองทุนต าบล) 
https://obt.nhso.go.th/obt/home
โปรแกรม LTC
http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login
โปรแกรม 3C
http://ltc.anamai.moph.go.th



ถ้ามองโลก ในแง่ดี มีทางออก
หากจนตรอก ไร้ทางไป ใจเหนื่อยล้า
คราวจนมุม กลุ้มจนท้อ ต่อชะตา
สติมา ปัญญามี ชี้ทางไป

ถ้ามองโลก ในแง่ร้าย ไร้ทางออก
คราวจนตรอก ออกไม่ผ่าน ยิ่งหวั่นไหว
คราวปัญหา มารุมล้อม พาตรอมใจ
คิดอะไร ก็ติดขัด อึดอัดตน

ถ้ามองโลก ในแง่ดี มีทางแก้
คราวย่ าแย่ แม้อ่อนล้า ฟันฝ่าพ้น
เปลี่ยนมุมมอง ของความคิด ปิดกังวล
ในบัดดล เห็นหนทาง กระจ่างใจ

ฝึกมองโลก ในแง่ดี มีทางพ้น
ทุกข์กังวล ที่หม่นหมอง ต้องผ่านได้
เพราะคิดดี ย่อมมีหวัง ทางออกไป
จากปัญหา พาหนักใจ แก้ได้ทัน
Cr# ญาณวโร ภิกขุ ๑๐ กค. ๒๕๖๕
ขอบคุณ เจ้าของภาพ 33



ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมชี้แจง กปท.

34

“ประชุมชี้แจงผู้บริหารยุคใหม่ต่อการขับเคลื่อนกองทุนท้องถิ่น ปีงบ ๒๕๖๖” 
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ กค. ๖๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สปสช. เขต ๗-๑๐)

 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ กค. ๖๕ ภาคเหนือ (สปสช. เขต ๑-๓)

 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒ สค. ๖๕ ภาคกลาง (สปสช. เขต ๔-๖)

 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓ สค. ๖๕ ภาคใต้ (สปสช. เขต ๑๑-๑๒)

 เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ทาง facebook lives youtube



กปท. 

การขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

กลุ่มภำรกิจสนับสนุนกำรจัดหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)
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สุขภาพดี มีหลักประกัน ท้องถิ่นสร้างสรรค์ กปท.สนับสนุน

ขอบคุณครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างความดี ร่วมกัน
36


