
การสมัครเข้าใช้งานโปรแกรม
การดูรายงานการโอนเงิน LTC

การเข้าโปรแกรม LTC



การขอเปิดสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม 
• ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สปสช.

เขต 4 สระบุรี   
http://saraburi.nhso.go.th

• หัวข้อ “ดาว์นโหลด” >> แบบฟอร์มต่างๆ

• ส่งเอกสารมาที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี

• เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

• จะจัดส่ง Username/Password ไปทาง

อีเมล์ของผู้รับผิดชอบ

http://songkhla.nhso.go.th/


1.การเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม 
ไปที่ dc.nhso.go.th/datacenter/entry.jsp โดยใช้รหัสผูใ้ช้และรหัสผา่นที่สง่ไปให้ก่อน 



การเปลี่ยนรหัสผ่าน (ต่อ)



1.ใส่รหัสที่ไอทีส่ง
ให้ทางอีเมล์ก่อน

2.ก าหนดรหัสผ่าน
ใหม่ขั้นต่ า 8 ตัวต้อง
เป็นตัวอักษรและ
ตัวเลขผสมกัน 
จากนั้นยืนยัน
รหัสผ่านใหม่



เมื่อเปล่ียนรหัสผ่านส าเร็จระบบจะแจ้งว่าเปล่ียนรหัสผ่านเรียบร้อย



การเข้าดูรายงานการจ่ายเงิน LTC



ไปที่ www.nhso.go.th แล้วคลิกเลือกบริการออนไลน์

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


รายงานการจ่ายเงินกองทุน



1.เลือก เขต 4 สระบุรี
2.เลือกจังหวัด

ใส่ รหัส J ตามด้วย
ตัวเลขรหัสของอปท.



เลือกปีงบประมาณ



การเข้าโปรแกรม LTC ไปที่ www.nhso.go.th แล้วคลิก
เลือกบริการออนไลน์

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




การเข้าใช้งานโปรแกรม LTC

- กรอกข้อมูล Username/Password ตามที่
ได้รับเมล์ทางเมล์
- หากมีปัญหาในการเข้าโปรแกรม กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่

พิมพ์เว็บไซต์ชื่อ  http://ltc.nhso.go.th/ltc



โครงสร้างของโปรแกรม 

09/01/62 http://www.nhso.go.th 15

1 การลงทะเบียนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

2 การบันทึกผลการอนุมัตโิครงการและ CP

3 การเบิก-จ่าย/การท าบัญชี/รายงานทางการเงิน



กลุ่มเป้าหมายที่ต้องน ามาบันทึก

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับงบใน
ปีงบประมาณ 61 และหน่วยจัดบริการส่ง CP มาให้ อปท.แล้ว

รอคณะอนุกรรมการ LTCพิจารณา

คณะอนุกรรมการ LTC พิจารณาแล้ว

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในปี 59 60 ที่หน่วยจัดบริการส่ง CP ให้
อปท. เพื่ออนุกรรมการ LTC พิจารณาอนุมัติ CP ใน

ปีงบประมาณ 61 (ลงทะเบียนและระบไุม่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ หรือ เป็นcase ทดแทน )

1

2

3

กรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงปี 59 60 ที่คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ CP แล้วและได้รับการโอนงบจากอปท.เรียบร้อยแล้ว
ให้รอจนกว่าจะให้บริการตาม CP ครบ 9 เดือน จึงจะน ากลุ่มเป้าหมายมาบันทึกทะเบียนเพื่อขอรับงบ แล้วอปท.ถึงจะน า CP ที่หน่วยบริการส่ง
ให้มาบันทึกในโปรแกรมต่อไป



ล าดับ ขั้นตอนการการบันทึกผลการอนุมัติโครงการและ CP ผลการบันทึก

1 ตรวจสอบจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบ LTC จาก สปสช ID /ชือ สกุล/เพศ/ เดือน ปีเกิด/อาย/ุสิทธิ์/ ADL/ TAI/ 
กลุ่ม/วันท่ีลงทะเบียน / หน่วยส ารวจ/ ผลการยืนยัน/ ผลการ
โอนงบจาก สปสช.

2 ตรวจสอบ สถานการณ์มีชีวิต และสิทธิการรักษาของกลุ่มป้าหมาย
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการ LTC ประกอบการพิจารณา
อนุมัติ CP

ID /ชือ สกุล/เพศ/ เดือน ปีเกิด/อาย/ุสิทธิ์/ ADL/ TAI/ 
กลุ่ม/วันท่ีลงทะเบียน / หน่วยส ารวจ/กองทุน/ วันท่ี
ตรวจสอบสิทธิ์

3 * เมื่อได้รับโครงการและ CP จากหน่วยจัดบริการให้น าโครงการไป
บันทึกในโปรแกรมเพื่อรอบันทึกผลการอนุมัติโครงการและ CP 
ของอนุกรรมการ LTC หรือ อปท.จะน าเข้าโครงการพร้อมการ
บันทึกผลอนุมัติโครงการก็ได้

(วันท่ีรับโครงการ/ ชื่อหน่วยจัดบริการท่ีเสนอโครงการและ 
CP /รายชื่อกลุ่มเป้าหมายตาม CP/ ชื่อ CM,CG )

4* โครงการที่น าเข้าทั้งหมดจะถูกน าไปอยู่ในเมนูค้นหาโครงการ   อป
ท.สามารถค้นหาโครงการเพื่อน ามาบันทึกผลการอนุมัติโครงการ
และCP ในขั้นตอนต่อไป

(ปีงปม. / รหัสโครงการ/ วันท่ีรับโครงการ/ วงเงินที่น ามา
พิจาณา (รวม) / ชื่อหน่วยจัดบริการ /จ านวนผสอ.ที่เสนอ 
CP(รวม)

5* เมื่ออนุกรรมการ LTC พิจารณาโครงการและอนุมัติ CP แล้วให้น า
ผลการพิจารณามาบันทึกในเมนูอนุมัติโครงการ กลุ่มเป้าหมายท่ี
น ามาบันทึกจะเป็นข้อมูลตั้งต้นให้หน่วยบริการบันทึกขอรับงบเมื่อ
ให้บริการตาม CP แล้ว 9 เดือน

ปีงปม. / รหัสโครงการ/ วันท่ีรับโครงการ/วันท่ีอนุมัติ
โครงการ(วันเริ่มต้นCP)/วันส้ินสุดโครงการ(วันส้ินสุดCP)/
สถานะโครงการ/วงเงิน(รวม) ที่น ามาพิจารณา/วงเงิน(รวม)
ที่ต้องการใช้/ วงเงินที่ LTC อนุมัติ

6,7 บันทึกงบประมาณ และงวดการจ่ายในเมนูจัดท าข้อตกลง 
โปรแกรมจะ Print ข้อตกลงและออกฎีกาจากระบบ เพื่อเสนอ กก.
กองทุนอนุมัติจ่ายต่อไป

ข้อตกลง และใบเบิกเงิน ที่ระบุชื่อ อปท. หน่วยจัดบริการ 
และ จ านวนยอดเงินในแต่ละงวด

เมนูบันทึกผลการอนุมัติโครงการ
และ CP

1

5

4
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1.การลงทะเบียนและตรวจสอบการได้รับงบประมาณจาก สปสช.
ความหมายของสีและตัวอักษร 
ตัวอักษรสีแดง : เสียชีวิต
ตัวอักษรสีเขียว : มีสิทธิรับงบ LTC
ตัวอักษรสีฟ้า : ไม่เข้าเงื่อนไขการรับงบ LTC เช่น อายุไม่ถึง 60 ป,ี สิทธิอื่น,   
หรือADL>11
ตัวอักษรสีด า : รอการยืนยันจากอปท.
CP : ผู้สูงอายุรายนี้ได้รับบริการตาม CP แล้วไม่สามารถขอรับงบใหม่ได้หากยัง
ไม่ครบการให้บริการ 9 เดือน

: ผู้สูงอายุได้รับการโอนเงินจากสปสช.แลว้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและขอรับ
งบประมาณในปนีั้นได้
ปลดล็อค : แสดงว่าผู้สูงอายุรายนั้นได้มีการยืนยันจากอปท.แลว้ หากยังไม่มีการ
โอนเงินสามารถแก้ไขข้อมูลได้แต่โอนเงินแล้วสัญลักษณ์ปลดล็อคจะหายไปและไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ไม่พบข้อมูล : ไม่มี
รายชื่อผู้สูงอายุอยู่ใน
ฐานทะเบียนสปสช.
ให้แจ้งเพิ่มรายชื่อได้ที่ 
1330 กด 5 กด 3



รายละเอียดเพิ่มเติม
สิทธิหลัก สิทธิ

UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเสียค่าธรรมเนียม

WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่เสียค่าธรรมเนียม

OFC สิทธิข้าราชการ

SSS สิทธิประกันสังคม

ดูข้อมูล แก้ไข/
อัพเดท
รายการ

ลบ
รายการ

สถานะของข้อมูล

ตามเงื่อนไข สิทธิ UC , อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ADL ต่ ากว่าหรือเท่ากับ11

ตามเงื่อนไข สิทธิอื่นๆนอกเหนือจากUC , ทุกกลุ่มอายุ 
ใช้งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น (45 บาท)



2.1เมนูน าเข้าโครงการ ( Project) หมายถึง เมนูท่ีเลือกรายชื่อ
ผู้สูงอายุที่ขอใช้เงิน LTC ในปีงบประมาณนั้น ประกอบด้วย

- ปีงบประมาณที่จะใช้งบด าเนินการ

- วันที่รับโครงการจากหน่วยจัดบริการ

- ชื่อหน่วยจัดบริการที่เสนอโครงการและ CP 
- รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะขอใช้งบตาม CP 

(ไม่ต้องพิมพ์ใหม่สามารถเลือกจากโปรแกรมนี้ได้เลย)
- รายชื่อ CM,CG (ไม่มีก็ได้)
- วงเงินที่จะน ามาพิจารณาอนุมัติ ต้องไม่เกินยอดรวมทั้งหมด 

ตัวอย่าง : ผู้สูงอายุ 10 คน วงเงินอนุมัติต้องไม่เกิน 50,000 บาท 

เมื่อบันทึกข้อมูลเหล่านี้
ครบถ้วนแล้ว กดปุ่มบันทึก
ระบบจะขึ้น “บันทึกข้อมูล
ครบถ้วน” และเก็บข้อมูลไว้
สามารถใช้เมนู “ค้นหา
โครงการ” ต่อไปได้



2.2 การค้นหาโครงการและอนุมัติโครงการ ด าเนินการดังนี้
-เมื่อหน่วยจัดบริการส่ง CPและแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการมาที่อปท.

แล้ว 
- ต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนในเมนู “โครงการ” ได้แก่
ปีงบประมาณ/วันที่รับโครงการ/ หน่วยบริการ /
วันที่เริ่มต้นข้อตกลง / วันที่สิ้นสุดข้อตกลง

- หากท าการบันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏในเมนู “ค้นหาโครงการ”
2.3 โปรแกรมจะน าข้อมูลที่ “บันทึกข้อมูลครบถ้วน”เท่านั้นที่เข้าสู่เมนู 
“อนุมัติโครงการ” สิ่งส าคัญคือ ต้องบันทึกและตรวจสอบ เรียงตามล าดับ
1วันที่คณะอนุกรรมการLTC เห็นชอบ 
2 วันที่อนุมัติโครงการ                         อาจเป็นวันเดียวกันได้
3.วันที่เริ่มข้อตกลง

ส าคัญมาก



ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

บันทึกข้อมูลในส่วนที่ 1 และ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3 ข้อมูลจะรันให้อัตโนมัติ 
เมื่อบันทึกส่วนที่ 2 แล้ว



2.ระบุวันในช่องให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1

- วันที่อนุ LTC เห็นชอบ กับ วันที่อนุมัติโครงการ 
-->ระบบจะแสดงเป็นวันเดียวกัน

- วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กับ วันที่สิ้นสุดข้อตกลง
-->วันที่สิ้นสุดข้อตกลง จะแสดง +1 ปี –1 วัน ของวันที่เริ่มต้นข้อตกลง 

เมื่อคีย์วันที่เริ่มข้อตกลง ระบบ จะก าหนดวันที่สุดสุดข้อตกลงให้ทันที

ค าแนะน าเพิ่มเติม : หน่วยจัดบริการควรท าขออนุมัติโครงการด าเนินการให้เรยีบรอ้ยก่อนวันทีเ่ริ่มต้นข้อตกลงเพื่อจะได้
ด าเนินการจัดจ้างเหมา CG ได้เลย และการให้บริการจะครบ 12 เดือน หากท าไม่ครบต้องส่งหนังสือขอขยายเวลา

หมายเหตุ : 
1.วันที่คณะอนุ LTC เห็นชอบ
2.วันที่อนุมัติโครงการ
3.วันที่เริ่มต้นข้อตกลง

ไม่จ าเป็นต้องเป็นวันเดียวกัน สามารถ
เป็นคนละวันได้  

1
2

3



3.กดบันทึกการอนุมัต/ิไม่อนุมัติแต่ละ CP 
(สามารถเลือกทีละ CP หรือ เลือกทีเดียวทั้งหมดก็ได)้

ส่วนที่ 2



ส่วนที่ 2 สามารถกรอก/แก้ไขจ านวนเงินที่ต้องการใช้ตามที่ใช้จริงได้

อาจมีบาง CP ที่คณะอนุ LTC ไม่อนุมัติ ก็สามารถเลือกไม่อนุมัติ

วงเงินต่างๆ จะค านวณอัตโนมัติ 
ตามที่มีการคีย์จ านวนเงินที่ต้องการใช้

4.กดปุ่ม 
“บันทึก”

ส่วนที่ 3



5.ระบบจะแจ้งให้ Confirm อีกครั้ง



บันทึกเรียบร้อย

โครงการที่ถูกอนุมัติจะถูกบันทึกตามล าดับรหัสโครงการ



โครงการที่ถูกถอยสถานะจะเข้าไปอยู่ในเมนู ค้นหาโครงการ (Project)
ให้กดที่เมนู ค้นหาโครงการ (Project) เพ่ือเข้าไปแก้ไขข้อมูล



6. เมนู จัดท าข้อตกลง



หน้าแรกของเมนู “จัดท าข้อตกลง” จะแสดงโครงการทีม่ีสถานะ อนุมัติ

1.กด “ตรวจสอบ” โครงการที่จะท าข้อตกลง



2.สามารถเพิ่มงวดการจ่ายเงินได้ โดยกดปุ่ม “เพิ่มงวดการจ่ายเงิน”

3.บันทึกยอดเงินที่จะจ่ายในแต่ละงวด



4.สามารถดาวน์โหลดหนังสอืข้อตกลงในรูปแบบไฟล์ word 
โดยกดปุ่ม “พิมพ์ข้อตกลง”



ตัวอย่าง หนังสือข้อตกลงที่ดาวนโ์หลดออกมา 



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



ตัวอย่าง หนังสือใบเบิกเงินที่ดาวน์โหลดออกมา 



ดาว์นโหลดด้านขวามือ



นางสุวิมล   สุขเกษม 090 – 197 -5227 , 081 – 781-4565
suwemol.s@nhso.go.th


