
การบริหารจัดการระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 
และโปรแกรม LTC : Long Term Care
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2

2.จ าแนก
สภาพ 3
กลุ่ม/จัด
กิจกรรม
เหมาะสม
กับสภาพ

1.การสร้างสขุภาพ เพื่อป้องกัน
การเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง 4.ดูแล

ต่อเนื่อง
ครอบคลุม

3.ทีมสหวิชาชีพ
ดูแลในชุมชนและ
ในหน่วยบริการ

5.บูรณาการทุกภาค
ส่วน ครอบคลุมทุกมิติ



เป้าประสงค์

3

การจัดบริการดูแล
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

การดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงครอบคลุม
ทุกมิตสิุขภาพ/คุณภาพชีวิต/สภาพแวดลอ้ม

วัฒนธรรมของชุมชนการดูแลผู้มีภาวะ
พึ่งพิงเป็นวิถีชีวิตของชุมชน

คุณภาพชีวิต
ชุมชน

สุขภาพ
งบLTC

งบกองทุนต าบล

งบอืน่ๆ

ขยายไปกลุ่มอื่น/
ประเด็นอื่น
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ก าลังคน&บริการ การบริหารจัดการ

กองทุน

กลไก
3 ก



ประกาศกองทุนต าบล ปี 2561,2562
ข้อ 4 ผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึง่พงิ 

ปีงบ 2563 งบ LTC ดูแลทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ
ข้อ 9 วรรคสอง : เงนิในกองทุนฯ สามารถใช้ในปีงบประมาณถดัๆ ไปได้
ข้อ 10 งบบริหารจัดการ ข้อ 10(4) ร้อยละ 15 คดิจากงบกองทุนต าบลเท่าน้ัน 

ถ้ากองทุนเข้าร่วม LTC คดิ ร้อยละ 20
ข้อ 18 อนุกรรมการ LTC จ านวน 10 คน (กองทุนเชิญบุคคลอ่ืนเข้าประชุมได้)
ข้อ 19 อนุ LTC มีอ านาจอนุมัตโิครงการ/แคร์แพลน แล้วเสนอ อปท. MOU และ

โอนเงิน



ชุดสิทธิประโยชน์และอัตราการชดเชยค่าบริการ เหมาจ่าย/ราย/ปี

6

ประเภท/
กิจกรรม

ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 4 กลุ่ม (ตามประกาศ สปสช.2561)

ติดบ้าน1 ติดบ้าน2 ติดเตียง1 ติดเตียง2
1.ประเมินก่อนให้
บริการ/วางแผน
Care Plan

โดยจนท.สธ./
CM อย่างน้อย

1 ครั้ง/ปี

โดยจนท.สธ./
CM อย่างน้อย

1 ครั้ง/ปี

โดยจนท.สธ./
CM อย่างน้อย

1 ครั้ง/ปี

โดยจนท.สธ./
CM อย่างน้อย 

1 ครั้ง/ปี

2.ดูแลโดยทีม
สหวิชาชีพ/

หมอครอบครัว
1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 2 ครั้ง/เดือน

งบ LTC :  จ่ายเป็นค่าตอบแทนสหวิชาชีพ(ข้อ2), ค่าจ้าง CG(ข้อ 3), ค่าวัสดุที่จ าเป็นฯ(ข้อ 4)
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ประเภท/
กิจกรรม

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4 กลุ่ม(ตามประกาศ สปสช.2561)

ติดบ้าน1 ติดบ้าน2 ติดเตียง1 ติดเตียง2

3.ผู้ช่วยเหลือดูแล
CG ให้บริการ

อย่างน้อย
2 ครั้ง/เดือน

อย่างน้อย
1 ครั้ง/สัปดาห์

อย่างน้อย
1 ครั้ง/สัปดาห์

อย่างน้อย
2 ครั้ง/สัปดาห์

-ด้านสุขภาพ >20นาที/ครั้ง >30 นาที/ครั้ง >40นาที/ครั้ง >60นาที/ครั้ง

-ดูแลด้านสังคม ตามสภาพ ตามสภาพ ตามสภาพ ตามสภาพ

4.จัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์/
อุปกรณ์ที่จ าเป็น

4.จัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์/
อุปกรณ์ที่จ าเป็น

ตามสภาพ

4.จัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์/
อุปกรณ์ที่จ าเป็น

ตามสภาพ

4.จัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์/
อุปกรณ์ที่จ าเป็น

ตามสภาพ

4.จัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์/
อุปกรณ์ที่จ าเป็น

ตามสภาพ

5.CM ประเมิน 6 เดือน/ครั้ง 3 เดือน/ครั้ง 3 เดือน/ครั้ง 1 เดือน/ครั้ง



กลุ่มผู้
สูงอายุ

ระยะเวลาที่ CG ให้บริการดูแลตามชุดสิทธิประโยชน์ทีร่ะบุในแคร์แพลน อตัรา
ค่าจ้าง

ค่าจ้างCG

ระยะเวลา/คร้ัง คร้ัง/เดือน รวมเวลา/เดือน รายเดือน รายปี

1 90 นาที 4 360 นาที 6 ชม. 50.-/ชม. 300 3,600

2 80 นาที 6 480 นาที 8 ชม 50.-/ชม. 400 4,800

3 75 นาที 8 600 นาที 10 ชม. 50.-/ชม. 500 6,000

4 90 นาที 8 720 นาที 12 ชม. 50.-/ชม. 600 7,200

ปรับระยะเวลาและจ านวนคร้ังตามความเหมาะสมของแต่ละพืน้ที่

กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง LTC

คณะอนุกรรมการ LTC ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติโครงการตามCareplan ที่หน่วยจัดบริการ
เสนอขอรับการสนับสนุน ซ่ึงอัตราค่าบริการเป็นอ านาจดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ LTC ตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ โดยมีลักษณะการให้บริการแบบเหมาจ่าย/ราย/ปี ตามCareplan เพื่อให้
จัดบริการที่เกิดประโยชน์ทางสุขภาพแก่ผู้มีภาวะพึ่งพิง เช่น ค่าวัสดที่จ าเป็น ค่าตอบแทนการ
ให้บริการดูแลที่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น 

ตัวอย่างการค านวนระยะเวลาการปฏิบัติงาน/อัตราการจ่ายค่าบริการตัวอย่าง
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(ตัวอย่าง)การรายงานผลการด าเนินงาน เมื่อครบรอบ 1 ปี
1) ผลการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(คะแนนADL/กลุ่ม:ก่อน/หลัง) 2) 
รายงานการให้บริการของทีมสหวิชาชีพ/ทีมหมอครอบครัว
3) รายงานสถานะการเงินของศูนย์ฯ (รับ-จ่าย-คงเหลือ) 
4) ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
5) สิ่งดีที่เกิดขึ้น(นวัตกรรมการดูแล/สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ)
6) องค์กร/ภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ
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กรณีมีเงินเหลือ การด าเนินการ
1) ผู้มีภาวะพึ่งพิงในศูนย์ที่ดูแลยังไม่

ครบรอบปเีสียชีวิต (ได้ดูแลตั้งแต่

1วันขึ้นไป)

#เงินที่เหลือในโครงการ รวบรวมไว้ดูแลรายอื่น

ที่ต้องเพิ่มวงเงินโดยเสนอปรับแผนการดูแลต่อ

คณะกรรมการศูนย์ฯ (เหมาจ่ายจะดูแลในรอบ 1ปี)

2) ดูแลครบรอบปี แล้วมีเงินเหลือ

ให้เป็นของศูนย์ (ประกาศ 2561

ผนวก 1 ข้อ 4.4)

#เงินที่เหลือนอกโครงการ เป็นเงินของศูนย์(ใช้ตาม

มติกรรมการศูนย/์ ระเบียบศูนย์)เช่น ดูแลรายใหม่

ช่วงรอเงิน/จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็น

3) ผู้มีภาวะพึ่งพิงมีชื่อในโปรแกรม

สปสช./ได้รับเงินโอนแล้ว/เสียชีวิต

#ไม่อนุมัติCP&ไม่โอนเงินให้ศูนย์ของรายนั้น /เสนอ

รายชื่อใหม่เลือกไม่ขอรับงบ/เสนออนุมัติ CP



ขั้นตอนการบริหารกองทุนLTCในแต่ละรอบปี (ไม่ยึดติดกับปีงบประมาณ)
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CMส ารวจ/บันทึกรายใหม่
โปรแกรมLTC สปสช.

อปท.ตรวจสอบ/ยืนยนัใน
โปรแกรม(บุคคลในพืน้ที่

สปสช.ตรวจสอบทุกส้ินเดือน/
โอนเงินให้กองทุนLTC ใน30วนั

อปท.MOU/โอนเงินให้ศูนย์
(งวดเดยีว/แบ่งงวด)

ศูนย์ฯพจิารณา
เติมเต็มCP/สหวิชาชีพ

เสนอ อนุ LTC พจิารณา
อนุมัติ CP/โครงการ

อปท.น าเข้าโครงการ/รายชือ่อนุมัต/ิ
วงเงนิแต่ละรายในโปรแกรม

CM/ศูนย์
คีย ์ADL12ด.

CG ดแูลผู้สูงอายุตาม CP/
ส่งรายงาน CM ตรวจสอบ

CMมอบหมายงาน 
ให้ CG ตาม CP

รายงานกองทุนเม่ือ
ดแูลครบรอบปี/ปิดโครงการ

ขั้นตอน 1
เงนิเข้า

ขั้นตอน 2
เงนิออก

ขั้นตอน 3
เงนิในศูนย์

2
3

4 5

CM/ศูนย ์คยี์ ADL 9 ด./
น าชื่อตัง้เบกิงบปีตอ่ไป

ศูนยต์รวจรับผลงานตาม

ใบส่ังจ้าง/จ่ายเงนิ cg
เมื่อดูแลครบ
ระยะเวลา

ท าใบส่ัง
จ้าง CG

CMจัดท า CPในโปรแกรม 3C
แต่ละรายส่งให้ศูนย์ฯ1

1
2 3

1 2
3

4
5 6



การจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึง่พิงและบุคคลอื่นทีม่ีภาวะพึ่งพงิ (LTC)
5,000 บาท
ต่อผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง/คน/ปี

LTC (อปท.)

1. Care Manager ประเมิน ADL 2. Care Managerบันทึกโปรแกรม LTC 3. อปท.ยืนยันข้อมูล LTC

6. อนุกรรมการ LTC พิจารณา Care 
Plan อนุมัติค่าใช้จ่ายตาม Care Plan 4. Care Manager จัดท า 

Care Plan ในโปรแกรม 3C

10.ดูแลครบ9 เดือน CM บันทึกผล
การให้บริการในโปรแกรม/น าชื่อตั้ง
เบิกปีต่อไป/แจ้งอปท.ยืนยัน

7.อปท.น าเข้าข้อมูล/อนุมัติ
โครงการในโปรแกรม LTC

8. กองทุน MOU/โอนเงิน
ให้หน่วยจัดบริการ

5. Care Manager ส่ง CarePlan
เสนอศูนย์/สหวิชาชีพ เติมเต็ม

9. CM มอบงานให้CG ตาม
Careplan ไปดูแลที่บ้าน/ส่ง
รายงานเบิกจ่ายค่าตอบแทน

11.ดูแลครบ 12 เดือน CM บันทึกผล
การให้บริการในโปรแกรม/สรุปผลปิด
โครงการ-ส่งรายงานให้กองทุน



โครงสร้างของโปรแกรม แบ่งเป็น
1 การลงทะเบียนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
1.1 ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิและทุกกลุ่มอายุ (บทบาท CM) 
1.2 ยืนยันตัวบุคคล(อยู่ในพื้นที่และจะดูแลในรอบปี (บทบาทอปท.)
2 น าเข้าข้อมูลโครงการ/รายชื่อ-วงเงินที่อนุมัติแต่ละราย(อปท.)

2.1 เอกสารทางการเงนิ (แบบฎีกาเบิกเงิน/แบบMOU) (บทบาทอปท.)
2.2 บันทึกADL 9เดือน/น าชื่อไปตั้งเบิกงบปีต่อไป(CM)
2.3 บันทึกADL12เดือน/สรุปผลโครงการส่งกองทุน(CM+ศูนย์)

3 ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน



ช่องทางเข้าสู่ระบบโปรแกรม LTC
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❑ผ่าน URL http://ltc.nhso.go.th/ltc/#/login
❑ผ่านหน้า web ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(www.nhso.go.th) เลือกบริการข้อมูล      บริการออนไลน์    
งานบริการอื่นๆ      7.ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

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

มี
U/P

➢ หน่วยบริการ / อปท. บันทึกรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password) ต้องเข้าเดือนละ\< 1 ครั้ง

❖ กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ ถ้าผิด 3ครั้งจะล็อค
ไมมี่
U/P

➢ แอดไลน์ 090-1975163 : อู๋เอง
เพื่อส่งข้อมูลขอรับรหสัเข้าโปรแกรม 

กรณี
ลืม
U/P

➢ ไปที่โปรแกรมให้เลือก”ลมืรหัสผ่าน”
ระบบจะส่งอีเมล์ให้ ต้องเปลี่ยนก่อนน าไปใช้
➢ โทร 1330 กด 5 กด 3 มีทีม IT รอช่วยเหลืออยู่



22/08/63

การขอ U/P ทางอีเมล์ ต้องเปลี่ยนรหัสก่อนน า/ไปใช้

ข้อมูล username/password 
จะส่งกลับไปยัง E-mail ที่แจ้งสปสช.ไว้
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บทบาท CM ในการใช้โปรแกรม LTC สปสช.
1. บันทึกรายชื่อผู้ท่ีมีภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิและทุกกลุ่มอายุ
2. บันทึกADL 9เดือน/น าชื่อไปตั้งเบิกงบปีต่อไป(CM)
3. บันทึกADL 12เดือน/สรุปผลโครงการส่งกองทุน(CM+ศูนย์)
4. ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน (ภาพรวม/รายบุคคล)
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CM : เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ ดังรูป
หน่วยจัดบริการ (ศูนย์ผู้สูงอายุ/หน่วยบริการ)
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CM : กรณีบันทึกรายใหม:่เมนูหน่วยจัดบริการเสนอรายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิง
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CM : เมื่อบันทึกรายชื่อรายใหม่แล้ว จะมีข้อมูลให้ตรวจสอบ
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อปท.: ยืนยันตัวบุคคล ว่าอยู่ในพื้นที่ และจะดูแลในรอบปี



ยืนยัน สีเขียว มีสิทธิรับงบ

$ มีสิทธิรับงบ CM น าชื่อไปท าCP ได้

CP สีส้ม อปท.น าเข้าโครงการ/ระหว่าง
บันทึกข้อมูล(CM จะไม่เห็นรายชื่อ 9ด.)

CP สีเขียว อนุมัติข้อมูล/บันทึกสมบูรณ์

ตัวอักษรสีแดง เสียชีวิต

Code



การตรวจสอบการโอนเงินกองทุนต าบล และ LTC 
➢ อปท.ยนืยันแล้ว สปสช.ตรวจสอบขึน้ $ สีส้ม ทา้ยรายชือ่ผู้สูงอายุ

ในโปรแกรม(เสนอCPได้) และจะโอนเงนิใน 30วัน เมือ่โอนแล้ว
เป็นตัว $ สีเขียว เชคข้อมูลเงนิโอนจากเวบ็ไซท ์

1. เข้า web สปสช.          บริการข้อมูล         บริการออนไลน์
หรือทางเว็บ https://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/

2. เลือก NHSO Budget      รายงานการโอนเงินงบกองทุน

3. เลือก เขต จังหวัด หน่วยบริการ ปี        แสดงรายการโอน/โหลดหนังสือแจ้งโอน

หมายเหตุ หากมีเงินเหลือในกองทุน LTC เกิน 3 เท่าของเงินที่เบิก สปสช.จะไม่โอน

https://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/


CM.เขา้เมนูบนัทกึผลการใหบ้รกิารไปบนัทกึ ADL 9,12ด. 
สามารถเปลีย่น ADL/กลุม่/TAI ได้

ใหเ้ลอืกแถบสเีขยีวทา้ยรายชือ่เพือ่น าชือ่ไปต ัง้เบกิ แลว้แจง้อปท.ยนืยนั

เสนอรายชือ่ขอรับงบ



อปท.เขา้เมนบูนัทกึ ADL พบแถบสฟ้ีา=CM คยีa์dl แตไ่มน่ าชือ่ไป
ต ัง้เบกิ ใหอ้ปท.แจง้ CM เขา้ไปคยีA์DL และน าชือ่ไปต ัง้เบกิปีตอ่ไป

อยู่ระหว่างรอลงทะเบยีน

ลงทะเบยีนขอรับงบแล้ว



1. รายงานหน่วยจัดบริการ และอปท.ที่เข้าร่วมด าเนินงาน LTC
2. รายงานการเสนอรายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบจาก สปสช.
3. รายงานผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม CP แยกตาม อายุ/สิทธ/ิกลุ่ม 
4. รายงานผลการประเมิน ADL แยกตาม อาย/ุสิทธ/ิกลุ่ม 
5. รายงานผลการประเมิน KPI (ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับบริการตาม CP)

I เมนูรายงาน M&E



เมนู รายงาน M&E : แสดงข้อมูลรายอปท.
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บทบาท อปท. ในการใช้โปรแกรม LTC สปสช.
1. ยืนยันรายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิและทุกกลุ่มอายุ
2.ตรวจสอบสิทธิ สถานการณ์การมีชีวิตของผู้มีภาวะพึ่งพิง
3.น าเข้าข้อมูลโครงการ/รายชื่อ/วงเงินที่อนุมัติแต่ละราย/

วันที่อนุมัต/ิวันที่เริ่มข้อตกลง (ใช้เมนูออกฎีกา/ข้อตกลงได้-แก้ไขได้)
4.ตรวจสอบการบันทึก ADL 9เดือน/น าชื่อตั้งเบิกงบปีต่อไป
5.รับสรุปผลโครงการส่งกองทุน(CM+ศูนย์ผู้จัดท า) เพื่อปิดโครงการ
6. ข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน



1.เมนู “รายการที่หน่วยจัดบริการบันทึกทั้งหมด(ผลการยืนยันของ อปท.)”

รายชื่อที่มี    อยูใ่นช่องผลการยืนยันของ อปท. แสดงว่าได้รับงบจาก สปสช.



2.การตรวจสอบสิทธิ รายชื่อในโปรแกรมสปสช.ยังมีชีวิต ชื่อเป็นตัวอักษรเป็นสีเขียว
กรณีเสียชีวิตตัวอักษรจะกลายเป็นสแีดง และหมายเหตุระบุเสียชีวิต

ก่อนประชุมอนุมัตCิP อปท.ควรตรวจสอบสิทธิเพือ่เชคสถานะการเสียชีวิตของผู้มีภาวะพึง่พงิ

1.เข้าเมนูท่ี 2 “ตรวจสอบสิทธิของ อปท.”



3. เมนู น าเข้าโครงการ (Project)

1. กดปุ่ม น าเข้าโครงการ

การน าเข้าโครงการ จะน าเข้าหลักจากอนุ LTC
พิจารณาอนุมัติแคร์แพลนและโครงการแล้ว



2.เลือกหน่วยจัดบริการ 
--> สามารถพิมพ์ชื่อเพื่อ
ค้นหาแล้วเลือกจากเมนูได้



3.ก าหนดวันที่รับโครงการ

4.กดปุ่ม “เพิ่ม Care plan เข้าโครงการ” --> เพื่อเลือก
รายชื่อแต่ละปีจากโปรแกรม LTC 5.บันทึกข้อมูล



6.จะปรากฏรายชื่อผู้สูงอายุ 
--> อปท.เลือกรายชื่อที่จะบันทึก CP ในโครงการนั้นๆ

สามารถพิมพ์ชื่อค้นหาได้

จ านวนรายชื่อที่ยังไม่ได้ท าการบันทึก CP

รายชื่อผู้สูงอายุที่แสดงในหน้านี้ มี 3 ประเภท 
1. ได้รับการโอนงบประมาณจาก สปสช.
2. case ที่บันทึกไม่ขอรับงบซึ่งใช้งบปีเก่า 

แต่ต้องการท า CP ในปัจจุบัน
3. case ที่บันทึกไม่ขอรับงบและเป็น case 

ทดแทน

อปท.สามารถดูประเภท
ผู้สูงอายุแต่ละได้ที่เมนู 
“รายการที่หน่วย
จัดบริการบันทึก
ทั้งหมด/ผลการยืนยัน
ของ อปท.”



ปรากฏรายชื่อจ านวน 5 ราย 
(ที่ท าการเลือกก่อนหน้า)

8.กดปุ่ม     ท าการบันทึก CM,CG ในแต่ละรายการ



9.กดปุ่ม “เลือก” --> เพ่ือเลือกชื่อ CM,CG

กลุ่มผู้สูงอายุตามชุดสิทธิประโยชน์ และ ADL --> 
ประมวลผล Auto --> ดึงข้อมูลจากการบันทึกลงทะเบียน



10.กดปุ่ม --> เพ่ือเลือกชื่อ CM

หากต้องการเพ่ิมรายชื่อ CM ให้กดปุ่ม 
“เพิ่ม Care Manager”

จะปรากฏหน้าจอ

ท าการเพิ่มข้อมูล 
- เลขที่บัตรประชาชน CM
- ชื่อ-นามสกุล

กด “บันทึก”



11.กดปุ่ม --> เพ่ือเลือกชื่อ CG

หากต้องการเพ่ิมรายชื่อ CG ให้กดปุ่ม 
“เพ่ิม Care Giver”

ท าการเพิ่มข้อมูล 
- เลขที่บัตรประชาชน CG
- ชื่อ-นามสกุล

กด “บันทึก”



12.ปรากฏชื่อ CM,CG ที่ได้ท าการเลือก
กด “บันทึก”





บันทึกข้อมูลครบถ้วน

13.เลือกสถานะโครงการแล้วกด “บันทึก”

เม่ือกดปุ่ม “บันทึก” 
เป็นการน าเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อย



โครงการที่น าเข้าทั้งหมด จะปรากฏอยู่ในเมนู “ค้นหาโครงการ (Project)”

สามารถแก้ไขข้อมูล เพิ่ม ลบ 
แก้ไขได้ แล้วบันทึก

4.เมนู ค้นหาโครงการ (Project)

สถานะโครงการ – อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล(แก้ไขได้) 
เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นบันทึกข้อมูลครบถ้วน



ในเมนูอนุมัติโครงการ จะปรากฏเฉพาะโครงการที่มีสถานะโครงการ “บันทึกข้อมูลครบถ้วน”
สามารถตรวจสอบสถานะโครงการในเมนู “ค้นหาโครงการ (Project)”

ถ้าสถานะโครงการเป็น 
“อยู่ระหว่างการบันทึก
ข้อมูล” จะไม่ปรากฏใน

เมนู อนุมัติโครงการ

>>โปรแกรมจะน าข้อมูลของ Project ที่ “บันทึกข้อมูลครบถ้วน” เข้าสู่เมนู อนุมัติโครงการ (Project)

5. เมนู อนุมัติโครงการ (Project)



1.กดบันทึกอนุมัติโครงการ



2.ระบุวันในช่องให้ครบถ้วนส่วนที่ 1

- วันที่อนุ LTC เห็นชอบ กับ วันที่อนุมัติโครงการ 
-->ระบบจะแสดงเป็นวันเดียวกัน

- วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กับ วันที่สิ้นสุดข้อตกลง
-->วันที่สิ้นสุดข้อตกลง โปรแรกมจะนับไป 265 วัน ของวันที่เริ่มต้นข้อตกลง



3.กดบันทึกอนุมัติทั้งหมด แล้วกรอกจ านวนเงินท่ีอนุมัติแต่ละราย

ส่วนที่ 2

5.บันทึก

4.รวมเงินที่อนุมัติต้องไม่เกินวงเงินที่น ามาพิจารณาอนุมัติ
(จ านวนรายX5,000.-)

6.ระบบจะแจ้งให้ Confirm อีกครั้ง



บันทึกเรียบร้อย

โครงการที่ถูกอนุมัติจะถูกบันทึกตามล าดับรหัสโครงการ



5.กรณีต้องการแก้ไขโครงการท่ีบันทึกเรียบร้อยแล้ว สามารถกดถอยสถานะโครงการ 
--> เพื่อท าการแก้ไข/เพิ่มเติม/ลบ ได้ ถ้าไม่ต้องการแก้ไขไม่ต้องถอย



โครงการที่ถูกถอยสถานะจะเข้าไปอยู่ในเมนู ค้นหาโครงการ (Project)
ให้กดที่เมนู ค้นหาโครงการ (Project) เพื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูล



หน้าแรกของเมนู “จัดท าข้อตกลง” จะแสดงโครงการที่มีสถานะ อนุมัติ

1.กด “ตรวจสอบ” โครงการที่จะท าข้อตกลง

6. เมนู จัดท าข้อตกลง



2.สามารถเพิ่มงวดการจ่ายเงินได้ โดยกดปุ่ม “เพิ่มงวดการจ่ายเงนิ”

3.บันทึกยอดเงินที่จะจ่ายในแต่ละงวด



4.สามารถดาวน์โหลดหนังสอืข้อตกลงในรูปแบบไฟล์ word 
โดยกดปุ่ม “พิมพ์ข้อตกลง”



ตัวอย่าง หนังสือข้อตกลงที่ดาวน์โหลดออกมา 



1.สามารถดาวน์โหลดหนังสือใบเบิกเงนิ (ออกฎีกา) ในรูปแบบไฟล์ word 
โดยกดปุ่ม “พิมพ์ใบเบิกเงนิ”

7. เมนู ออกฎีกา (ใบเบิกเงิน)



ตัวอย่าง หนังสือใบเบิกเงินที่ดาวน์โหลดออกมา 



จ านวนและร้อยละของ อปท.เข้าร่วม LTCและมีการโอนเงินให้ศูนย์

จังหวัด
จ านวนอปท.ที่มีกองทุน LTC จ านวนอปท.โอนเงินแล้ว คิดเป็น

ร้อยละปี59-62 ปี2563 รวม % 59-62 63 รวม
ตาก 58 10 68 100 54 1 55 87.30%
พิษณุโลก 94 4 98 98.00 89 1 90 90.91%
เพชรบูรณ์ 124 3 127 100 123 0 123 96.85%
สุโขทัย 83 3 86 96.63 74 0 74 85.06%
อุตรดิตถ์ 79 - 79 100 79 0 79 100%

รวม 438 20 458 98.92 419 2 421 92.53%
รอตรวจสอบบัญชีธนาคารกับ ธกส. จ านวน 8 อปท.  ณ วันที่ 30 มิย.2563



สถานการณท์างบัญชีกองทุน LTC 

จังหวัด ทัง้หมด ไม่โอน ไม่เคลื่อนไหว ดี ขยัน รอบัญชี

พษิณุโลก 96 8 14 72 1 1

ตาก 66 6 13 47 0 0

เพชรบูรณ์ 126 4 12 103 2 5

สุโขทยั 81 11 7 62 1 0

อุตรดติถ์ 79 0 9 67 2 2

รวม 448 29 55 351 6 8


