
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ
ค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

(Long Term Care : LTC )



รายการ ล้านบาท

1.งบเหมาจ่ายรายหัว 48.575คน*3,426.56 บาท
(166,445.15 หักเงินเดือน )

119,130

2.HIV & AIDS 3,046

3.ไตวายเรื้อรัง 8,281

4.โรคเรื้อรัง (DM&HT&จิตเวช) 1,135

5.เพิ่มเติมพื้นที่กันดาร/เสี่ยงภัย/ชายแดน 1,490

6.LTC 916

7.เพิ่มเติมบริการปฐมภูมิ 268

รวมกองทุนฯ 134,269

งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
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45 บาท/ประชากร

สปสช. งบส่งเสริม&ป้องกนั

อบต./เทศบาล สมทบรายไดอ้ื่นของกองทุน

สปสช.งบเพิม่เติม พื้นที่ LTC ตามจ านวน
ผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์รายละ 5000 บาท

• รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน   ต  า่กว่า  ๖ ลา้น  ≥ 30%

• รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน   สูงกว่า ๒๐ ลา้น  ≥ 50%

• รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน     ๖ถึง ๒๐ ลา้น  ≥ 40%

ประกาศข้อ ๗ และ๘  ทีม่าของเงนิทุนฯ ตามประกาศฯปี 61

ข้อ ๗ วรรคหนึง่ 

ข้อ ๗ วรรคสอง 



ข้อ ๑๐

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิเปน็ค่าใชจ้่าย
ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนมุัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ
หรือหน่วยงานสาธารณสุข
(๒) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรอืกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 

จากนิยามหน่วยงานสาธารณสุข ดังนั้น อบต./เทศบาล จัดอยู่ใน (๑)
ส่วนจะด าเนินการได้แค่ไหน (สร้างเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รักษาปฐมภูมิเชิงรุก) ให้ดูตามภารกิจของ อบต./เทศบาล

*(๒) ท าได้แค่การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค*



ข้อ ๑๐

(๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบรกิารสาธารณสุขของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศนูย์ที่ด าเนนิ
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคณุภาพชวีิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือ
หน่วยงานที่รับผดิชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาและดูแล
เด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟคูุณภาพชวีิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชมุชน 

(๔) เพื่อสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบรหิารหรอืพฒันากองทุนหลกัประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตาม
ข้อ ๗ วรรคหนึ่งในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิม่
ตามข้อ ๗ วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่เกินร้อยละ ๕ กรณีที่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้องโดยตรง ให้สนับสนุนได้ในวงเงนิตามความจ าเปน็ และครุภัณฑ์ที่
จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 



ข้อ ๑๐

(๕) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที ่ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสาธารณสขุได้ตามความจ าเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณไ์ด้

กรณีโครงการหรือกิจกรรมที่ขอการสนับสนนุตาม (๑) (๓) และ (๕) มีความจ าเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑเ์พื่อการจัดบริการสาธารณสุขให้กับบคุคล ให้คณะกรรมการกองทนุพิจารณาสนับสนุนได้ใน
วงเงินตามความจ าเป็น เว้นแตก่รณี (๒) ให้สนับสนุนได้ในวงเงนิไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ
และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สนิของหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ที่ได้รับการสนับสนุน



เงินกองทุนหลักประกันสขุภาพในส่วนค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พิงตามข้อ ๗ 
วรรคสอง ให้สนับสนุนแก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการหรือสถานบริการ เพื่อ
จัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิสิทธิหลกัประกันสุขภาพแหง่ชาติต่อปี ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึง่พิงที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้าย
ประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามโครงการที่คณะอนุกรรมการสนับสนนุการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงอนุมัติ 

กรณีผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนอกเหนือจากวรรคหนึง่ ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทนุหลกัประกันสุขภาพตามข้อ ๗ 
วรรคหนึ่ง และใช้ชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขส าหรับผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพงิมาเทยีบเคยีงโดย
อนุโลม ทั้งนี้ ตามโครงการทีค่ณะกรรมการกองทนุอนุมัติ

การด าเนินงานดูแลระยะยาวฯในอปท.ที่ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมาย                                                                                     
อปท.สามารถด าเนินการได้ ตามประกาศคณะกรรมการหลักฯเรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ด าเนินงาน

และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ ๑๑ วรรค สอง
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สปสช.

กองทุนฯท้องถิ่น

• ประกาศ คกก. หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้ อปท. ด าเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2561 และ
เอกสารแนบท้ายประกาศฯ

เงิน LTC

อปท.
สนับสนุนการจัดบริการ LTC ให้หน่วยงาน 

ตาม ประกาศ คกก. หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เร่ือง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนนุให้ อปท. ด าเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2561 และเอกสารแนบท้าย

หมายเลข 1,2 ประกาศ 13 กันยายน 2561 

ใช้ตามแนวทาง/
ระเบียบของ
หน่วยบริการ

หน่วยบริการ
ใช้ตามแนวทาง/

ระเบียบของ
สถานบริการ

สถานบริการ ศูนย์พัฒนาฯ
ใช้ตามแนวทาง/

ระเบียบของ
ศูนย์ฯ

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต าบล)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิ UC ที่มี
ภาวะพึ่งพิง (กลุ่มติดบ้านติดเตียง) ค่าคะแนน ADL ≤ 11

สนับสนุนให้หน่วยงาน 
ตาม ประกาศ คกก. หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เร่ือง 

การก าหนดหลกัเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้ อปท. ด าเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10(1-5) และ
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ประกาศ 13 กันยายน 2561

หน่วยงานรัฐ
ใช้ระเบียบตาม

ต้นสังกัด

องค์กรเอกชน/
ชมรมใช้ตาม
ประกาศฯ 
สปสช.

กลุ่มเป้าหมาย : ประชากรทุกสิทธิ

จ่ายตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามโครงการ
ที่ คกก.กอง ทุนฯอนุมัติ เงินเหลือให้ส่งคืน

จ่ายตามวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามโครงการ และ CP
(ตามชุดสิทธิประโยชน์) ที่ คกก.กองทุนฯอนุมัติ  เงินเหลือไม่ต้องคืน

เพราะเหมาจ่าย



กรอบแนวคิดการด าเนินงานจัดบริการระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุทีม่ีภาวะพึ่งพงิ
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ชุดบรกิำร
ป้องกนั

○ บรกิำรในสถำนบรกิำร

・nursing home
・palliative care
• respite care

○ บรกิำรทีบ่ำ้น
・Home-help, ADL care
・Home-visit nursing/ rehabilitation
・ Assistive devices
・transportation
○ บรกิำรในชุมชน
・rehabilitation center
・Day care center
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○ โครงการสง่เสรมิป้องกนัภาวะพึง่พงิ

ในกลุม่ผูส้งูอายุ
○ กจิกรรมชมุชนทีผู่ส้งูอายมุบีทบาท

ในชมุชน
○ ศนูยพ์ัฒนาคณุภาพชวีติและสง่เสรมิ

อาชพีผูส้งูอายุ
○ วดั

ชุดบรกิำรดแูล
ระยะยำว

ไมม่ภีำวะ
พึง่พงิ

○ Preventive long-term care services

・OP preventive long-term care
・OP rehabilitation preventive 

long-term care
・Home-visit service for preventive      

long- term care, etc.
○ Community-based services 
・ศนูยอ์เนกประสงค์
・บรกิารป้องกนัในผูป่้วย สมองเสือ่ม etc.
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ชว่ยเหลอืตวัเองไดน้อ้ย/ไม่ได ้
เลย ตอ้งการความชว่ยเหลอื 
100%
(Total long term care)

ชว่ยเหลอืตวัเองไดป้านกลาง
ตอ้งการความชว่ยเหลอืบางสว่น
(Partial  long term care + 
Prevention)

ชว่ยเหลอืตัวเองไดด้ี
ไมต่อ้งการความชว่ยเหลอื
(Prevention)

กระทรวง สธ. กระทรวง พม.กระทรวง มท. สปสช.

กองทนุต ำบล

สสจ./ รพ.รพ./รพ.สต.

อสม.

อผส.

อพก ชผส

ระเบยีบ/ ภารกจิ

วัดรร.

ศนูย ์3
วัย
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ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พิง(กลุม่ติดบ้านติดเตียง)ได้รับบริการด้านสาธารณสขุตามชุด
สิทธิประโยชน์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล/อบต.) เป็นเจ้าภาพหลกั  ในการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลระยะยาวส าหรบัผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แบบบูรณาการในพื้นที ่ภายใต้การสนับสนุนของ
เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่
เป้าหมาย : ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิ์UC ที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธล
เอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน

ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง

ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62

วงเงินที่ได้รับ (ลบ.) 600 900 1,159.20 916.80

เป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (คน) 100,000 150,000 193,200 152,800



National Health Security Office : www.nhso.go.th

ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2562
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บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน
(916.80 ล้านบาท)

จ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการ
ประจ าในพื้นที่ที่เข้าร่วมด าเนินการ 
เแห่งละ 100,000 บาทโดยจ่ายตาม
จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ
สามารถปรับจ่ายเพิ่มเติมแบบขั้นบันได
ตามจ านวนเป้าหมายได้

หน่วยบริการประจ า (นอก กทม.) 
(150 ล้านบาท) 

ส าหรับ อปท.(นอก กทม.)
(741.80 ล้านบาท)

ส าหรับ อปท.(กทม.)
(25 ล้านบาท)

จ่ายแบบเหมาจ่ายให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่เข้า
ร่วมด าเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชนในอัตรา 5,000 บาทต่อ
คนต่อปี

จ่ายแบบเหมาจ่ายให้กรุงเทพมหานคร 
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
กรุงเทพมหานครด าเนินการและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561

เหมือนปี61
ปี 62 เน้นการปรับประสิทธภิาพการ

บริหารจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย 152,800 คน
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หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรร (หน่วยบริการ จ านวน 150 ล้านบาท ) 

กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย ขอบเขตการด าเนินงาน
1. จ านวน 150 ล้านบาท 

- จ่ ายแบบเหมาจ่ ายให้หน่ วย
บริ ก า รประจ า ในพื้ นที่  ( ยก เ ว้ น 
พท.สปสช.เขต 13 กทม.) ที่เข้าร่วม
ด าเนินการบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนและบริการ
สุขภาพชุมชน เฉลี่ยแห่งละ 100,000
บาท 

- สามารถปรับจ่ายแบบขั้นบันได
ต า ม จ า น ว น เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ ต า ม
หลักเกณฑ์ที่สปสช.ก าหนด 

1.1 จัดทีมหมอครอบครัวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการคัดกรองผูสู้งอายุ ทุกสิทธิ ตามแบบประเมินความสามารถ
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันตาม ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล  (Barthel  
ADL index) โดยแบ่งผู้สูงอายุ ทุกสิทธิ ออกเป็น 4 กลุ่มและประเมินความ
ต้องการ การบริการด้านสาธารณสุข ตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมทั้งให้ 
ลงทะเบียนข้อมูลในโปรแกรมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
( http://ltc.nhso.go.th/ltc )

1.2 จัดท าแผนการดูแลรายบุคคล( Care Plan : CP ) เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนท้องถิ่นฯ 
(เหมาจ่ายรายละ 5,000 บาท)

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


หน้าโปรแกรม หน่วยจัดบริการ (หน่วยบริการ สถานบริการ ศูนย์พัฒนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

บนัทกึADL หลงั
เม่ือครบ 9 เดือน

บนัทกึลงทะเบียน
ผู้สงูอายท่ีุผ่านการ

ประเมิน

( http://ltc.nhso.go.th/ltc )
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หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจัดสรร  (จ านวน 766.80 ล้านบาท)

กรอบการบริหารค่าใช้จ่าย ขอบเขตการด าเนินงาน

2. จ านวน 741.80 ล้านบาท 
จ่ายแบบเหมาจ่ายให้กองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่ นหรือพื้นที่ ที่ เข้ าร่วม
ด าเนินการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
ในอัตรา 5,000 บาทต่อคนต่อปี

เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง  
“ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่ อง 
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑”

3. จ านวน 25 ล้านบาท 
จัดสรรส าหรับ สปสช.เขต 13กทม.เพื่อ
สนับสนุนกรุงเทพมหานครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหลักเกณฑ์ที่ 
สปสช.ก าหนดร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยค านึงถึงความเป็น
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษ

เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ตามหลักเกณฑ์ที่  สปสช .ก าหนดร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร โดยค านึงถึงความเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 



ประเภทและกิจกรรมบริการ
(ชุดสิทธิประโยชน์)

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข
กลุ่มที่ 1

เคลื่อนไหวได้บ้าง
และอาจมีปัญหาการกิน 
หรือการขับถ่าย แต่ไม่มี
ภาวะสับสนทางสมอง

กลุ่มที่ 2
เหมือนกลุ่มที่ 1

แต่มีภาวะสับสนทางสมอง

กลุ่มที่ 3
เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และ
อาจมีปัญหาการกิน หรือ
การขับถ่าย หรือมีอาการ

เจ็บป่วยรุนแรง

กลุ่มที่ 4
เหมือนกลุ่มที่ 3 และมี
อาการเจ็บป่วยรุนแรง 

หรืออยู่ในระยะท้ายของ
ชีวิต

1. ประเมินก่อนให้บริการและวางแผนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข   (Care Plan)

2. ให้บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรสาธารณสุข (ทีมหมอครอบครัว)  
(กิจกรรม รูปแบบ/ความถี่ในการให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละราย) 

3.  บริการดูแลท่ีบ้าน/ชุมชนและให้ค าแนะน าแก่ญาติและผู้ดูแลโดย caregiver /เครือข่ายสุขภาพอื่นๆ/อาสาสมัคร จิตอาสา (กิจกรรม 
รูปแบบ/ความถี่ในการให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของผู้สูงอายุแต่ละราย ตามค าแนะน าและมอบหมายของบุคลากรวิชาชีพ) แต่
อย่างน้อย =             2  ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 4     ครั้ง/เดือน 8  ครั้ง/เดือน
4. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จ าเป็นตามสภาพผู้สูงอายุฯ เช่น ที่นอนลม ชุดดูดเสมหะ/ของเหลว เป็นต้น (อุปกรณ์การแพทย์และ
อุปกรณ์เครื่องช่วยอาจได้รับจากสิทธิบริการอ่ืนๆ เช่น จาก อปท. หรือ สถานบริการสาธารณสุข หรือ ภาคเอกชน)

5. ประเมินผลการดูแล และปรับแผนการให้บริการ โดยบุคลากรสาธารณสุข/ care manager
15

ชุดสิทธิประโยชน์ บริการด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(เหมาจ่าย5,000 บ./ราย/ปี)

ประกาศนี้ ตัดอัตรา แต่ละกลุ่มออก ให้เป็นดุลยพินิจ ของอนุฯ LTC ในการพิจารณา โดยยึดหลัก การเหมาจ่าย ต่อคน/ต่อปี (12 เดือน) และไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับ



ตัวอย่างการค านวณค่าจ้างเหมา Caregiver

เกณฑ์การดูแลของ CG ต่อ 
จ านวนผู้สูงอายุ 

ตามชุดสิทธิประโยชน์ข้อ 3

กลุ่มหนึ่ง กลุ่มสอง กลุ่มสาม กลุ่มสี่

รวม
(ครั้ง)

อัตราจ่ายต่อเดือนตาม 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 

สธ.0941.04/ว 742 ลว. 5
ต.ค.60

(ไม่เกินบาทต่อเดือน)

เฉลี่ยต่อครั้ง
(บาท)

2 ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 4 ครั้ง/เดือน 8 ครั้ง/เดือน

Caregiver ดูแลผู้สูงอายุ 2 คน 2 8 10 600.00 60.00

Caregiver ดูแลผู้สูงอายุ 3 คน 2 4 4 10 600.00 60.00

Caregiver ดูแลผู้สูงอายุ 4 คน 2 4 4 8 18 600.00 33.33

Caregiver ดูแลผู้สูงอายุ 5 คน 4 4 4 8 20 1,500.00 75.00



สปสช.โอนงบ LTC ในอัตราเหมาจ่าย 5,000 บาท/ราย/ปี ตามจ านวนผู้สูงอายุที่หน่วยบริการร่วมกับ อปท. 

ประเมิน ADLน้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ส่งให้ สปสช.เขต ( กรณีรายเก่าเห็นสมควรประเมินเมื่อดูแลครบ 9 เดือนตาม CP )

หน่วยจัดบริการ (หน่วยบริการ สถานบริการ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต) ร่วมกับ อปท.จัดท าข้อเสนอโครงการจัดบริการดูแล
ระยะยาวฯ และสรุปแผนการดูแลรายบุคคล (CP) พร้อมค่าบริการเหมาจ่าย/ราย/ปีตามชุดสิทธิประโยชน์             เพ่ือเสนอต่อ 

คณะอนุกรรมการ LTC

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไม่เห็นชอบ/แจ้งกลับ
ให้แก้ไข

ประชุมคณะอนุกรรมการ LTC 
พิจารณาข้อเสนอโครงการ
จัดบริการดูแลระยะยาวฯ   

อปท. จัดท าข้อตกลงกับหน่วยจัดบริการ และ โอนงบเข้าหน่วยจัดบริการ

หน่วยจัดบริการ ให้บริการตาม CP โดย CM จัดท าแผนการดูแลรายบุคคล มอบหมายให้ CG ปฏิบัติงาน 
เมื่อบริการครบ 9 เดือน ประเมินผลการจัดบริการเพ่ือขอรับสนับสนุนงบในปีตอ่ไป บันทึกในระบบ

เมื่อครบ 12 เดือน  หน่วยจัดบริการ  
ประเมินผล ADL บันทึกในระบบ และสรุปผล

การด าเนินงาน เสนอ 
คณะอนุกรรมการ LTC/คณะกรรมการกองทุน

หน่วยจัดบริการ (หน่วยบริการ สถานบริการ )  ด าเนินการคัดกรองผู้สูงอายุ ทุกสิทธิ ตามแบบประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตาม ดัชนีบาร์เธลเอ
ดีแอล  (Barthel  ADL index) โดยแบ่งผู้สูงอายุ ทุกสิทธิ ออกเป็น 4 กลุ่มและประเมินความต้องการ การบริการด้านสาธารณสุข ตามชุดสิทธิประโยชน์ รวมท้ังให้ 
ลงทะเบียนข้อมูลในโปรแกรมผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ( http://ltc.nhso.go.th/ltc )

ขั้นตอน
การโอน LTC

(เหมาจ่าย 5,000 บ./ราย/ปี)ให้กับ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

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


“คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารอื่น เป็นประธานอนุกรรมการ                   
ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย
(๒)  ผู้แทนกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๓) หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการ

หรือผู้แทน (โรงพยาบาลอ าเภอ)
(๔) สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ
(๕)  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ

ในท้องถิ่น (รพ.สต.)
(๖)  ผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการ
(๗)  ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นอนุกรรมการ
(๘)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๙)  เจ้าหน้าที่อื่นที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ LTC ตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๘



ค าถามที่ได้รับบ่อยๆๆ
1 กรณีเงินค่าบริการ LTC ที่หน่วยงานที่จัดบริการได้รับจาก อปท. 
แล้วมีเงินเหลือ เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูญหายหรือ
เสียชีวิตก่อนหรือระหว่างการให้บริการดูแลตาม Care Plan 

2.การใช้เงินข้ามปีงบประมาณได้หรือไม่



การบริหารจัดการงบค่าบริการ เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูญหาย หรือเสียชีวิต

กรณีเงินค่าบริการ LTC ท่ี อปท. (กองทุน) ได้รับจาก สปสช.
(เหมาจ่าย 5,000 บาท/ราย/ปี) มีเหลือเนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงสูญหายหรือเสียชีวิต ก่อนที่ อปท. จะจัดท าข้อตกลงและ
โอนงบค่าบริการดูแลระยะยาวฯ ให้กับหน่วยงานที่จัดบริการ
❖ ให้ อปท. ประสานกับหนว่ยงานที่จดับริการค้นหาผู้สงูอายุที่มภีาวะ

พึ่งพิงรายใหม่ที่มคีะแนน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 เพื่อทดแทน
รายเก่า และแจ้งชื่อผูส้งูอายุรายใหมแ่ละรายเก่าท่ีสญูหายหรือ
เสียชีวิตตามแบบฟอร์ม LTC ให้กับ สปสช.เขต เพื่อตรวจสอบสิทธิ์
และความถูกต้องของข้อมลู ( สปสช.เขต แจ้ง สปสช.ส่วนกลาง) 
สปสช.เขต แจ้งผลการตรวจสอบแก่ อปท. เพื่อประสานหนว่ยงานท่ี
จัดบริการให้จดัท า Care Plan ของผู้สูงอายุรายใหม่เสนอตอ่
คณะอนุกรรมการ LTC เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

❖ หากในพื้นที่ไมม่ีผู้สงูอายุที่มภีาวะพึ่งพิงรายใหม่ ให้น างบค่าบริการ
ดูแลระยาวฯ ไปใช้ส าหรับการด าเนินงานดูแลระยะยาวฯใน
ปีงบประมาณถัดไปได้

กรณีเงินค่าบริการ LTC ที่หน่วยงานที่จัดบริการได้รับ
จาก อปท. แล้วมีเงินเหลือ เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงสูญหายหรือเสียชีวิตระหว่างการให้บริการดูแล
ตาม Care Plan 
❖ ให้ถือเป็นทรัพย์สนิของหน่วยงานจดับริการ ให้

หน่วยงานที่จัดบริการ บริหารจัดการงบประมาณ
ดังกล่าวตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่หน่วยงาน
นั้นถือปฏิบัติ เนื่องจากค่าบริการดูแลระยาวฯ ที่ อปท. 
จ่ายให้นั้นเป็นการเหมาจา่ย/ราย/ปี จึงไม่ต้องส่งคืน
กองทุน 

❖ (ตามเอกสารแนบส่วนที่ ๑ หมวด ๒ ข้อ ๔.๔)



๔. กรณีหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงาน

๔.๑ เมื่อได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนหลักประกันสขุภาพ ภายใต้โครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนมุัติ ทั้งนี้ การรับ
เงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฏิบัติ

๔.๒ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินจากบัญชีไว้เพื่อการตรวจสอบ

หมวด ๒  การก ากับติดตามเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

๔.๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการจ่ายเงนิตาม
โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ส่งให้กองทุนหลักประกันสขุภาพเพื่อให้คณะกรรมการกองทนุทราบ
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บไว้เพือ่การตรวจสอบ

๔.๔ กรณีที่มีเงินเหลือจากการด าเนนิงาน ให้น าเงินที่เหลอืส่งคนืกองทุนหลักประกันสุขภาพ เว้น
แต่เงินสนับสนุนและสง่เสริมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ 
หากด าเนินการตามโครงการและแผนการดูแลรายบุคคลแลว้ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
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CM ลงทะเบยีน
ผู้สูงอายุ

1 CM CG ลงทะเบียน โปรแกรม 3C
กรมอนามัย

2

Care manager จัดท า

แผนการดูแลรายบุคคล(Care plan)

3

Print Care plan

สสจ.อนุมัติ 

CG

เสนอต่อคณะอนุกรรมการ LTC ต าบล 

เพ่ือใช้ในการปฏิบติังาน&มอบหมายงานให้ 
CG 

4

ศูนย์อนามัย

อนุมัติ CM

ข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง

5

ผ่านการ
อนุมัติ



หน่วยงานทีจ่ัดอบรม
CM/CG

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



ปรับปรุง

หน่วยงานทีจ่ัดอบรม
CM/CG

1 CM CG ลงทะเบียน โปรแกรม 3C
กรมอนามัย

2

Care manager จัดท า

แผนการดูแลรายบุคคล(Care plan)

3

Print Care plan

สสจ.อนุมัติ 

CG

เสนอต่อคณะอนุกรรมการ LTC ต าบล 

เพ่ือใช้ในการปฏิบติังาน&มอบหมายงานให้ CG 

4

ศูนย์อนามัย

อนุมัติ CM

ข้อมูลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง

5

ฐานข้อมูล
สปสช.

เชื่อมข้อมูล

ผ่านการ
อนุมัติ



โดย CM กดปุ่ม
ซิงค์ข้อมูล

6รายงาน



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

ช่องทางการเข้า
โปรแกรม

หรือ  สปสช.



2



การเข้าใช้งานโปรแกรม LTC

- กรอกข้อมูล Username/Password ตามที่ได้
เปลี่ยน Password แล้วกลับมาเข้าโปรแกรม
- หากมีปัญหาในการเข้าโปรแกรม กรุณาติดต่อ
คุณอภิรัตน์ 0901975248

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



เมนูการใช้งาน ตามประเภทหน่วยงาน
หน่วยบริการ อปท.

บนัทกึลงทะเบียน
ผู้สงูอายท่ีุผ่านการ

ประเมิน

บนัทกึADL หลงั
เม่ือครบ 9 เดือน

1.ยืนยนัการ
ลงทะเบียน

ผู้สงูอายท่ีุผ่าน
การประเมินและ

2.น าเข้า
โครงการ

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



หน้าโปรแกรม หน่วยจัดบริการ (หน่วยบริการ สถานบริการ ศูนย์พัฒนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

บนัทกึADL หลงั
เม่ือครบ 9 เดือน

บนัทกึลงทะเบียน
ผู้สงูอายท่ีุผ่านการ

ประเมิน



1 การเสนอรายชือ่ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึง่พิง แบบรายบุคคล

1. การบนัทกึข้อมลูแบบรายบคุคล เป็นการ
บนัทกึข้อมลูทัง้รายเก่าและใหม่

โดยใสเลข13หลกัแล้วกดปุ่ มค้นหา



กรณีเลขบตัรประชาชนเสียชีวิต หรือ ไมพ่บข้อมลู ระบบ
จะแสดงข้อความให้ทราบ และจะบนัทกึข้อมลูไมไ่ด้



ระบบจะตรวจสอบ
- ข้อมูลบุคคลจากส านักบริหารทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล จาก สปสช.

บันทึกเพิ่มเติม
- ที่อยู่ปัจจุบัน
- กองทุน 
- คะแนน ADL
- TAI
- กลุ่มผู้สูงอายุตามสิทธิประโยชน์ระบกุารไมข่อรับงบเพิ่มในปีปัจจบุนัหากยงัมีงบท่ี อปท





รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิหลัก สิทธิรักษาพยาบาล

UCS สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าเสียค่าธรรมเนียม

WEL สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่เสียค่าธรรมเนียม

OFC สิทธิข้าราชการ

SSS สิทธิประกันสังคม

LGO สิทธิ อปท.

ดูข้อมูล แก้ไข/
อัพเดท
รายการ

ลบ
รายการ

สถานะของข้อมูล

ตามเงื่อนไข สิทธิ UC , อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, ADL ต่ ากว่าหรือเท่ากับ11

ตามเงื่อนไข สิทธิอื่นๆนอกเหนือจากUC , ทุกกลุ่มอายุ 
ใช้งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น (45 บาท)





เม่ือหน่วยบริการบันทึกข้อมูลรายบุคคลเข้ามา ระบบจะรวบรวมข้อมูลไปไว้
ที่เมนู “รายการที่หน่วยบริการบันทึกทั้งหมด”  สถานะ “รอยืนยัน”

ประสานแจ้ง อปท.ในพื้นที่ 
เพ่ือเข้ามายืนยันข้อมูล



บันทึกผลการให้บริการ (ADL หลัง)/เสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง (ต่อเนื่อง) 9 เดือนและ12 เดือน

ส าหรับ หน่วยจัดบริการ



1. เลือกเมนู “บันทึกผลการให้บริการ (ADL หลัง)/
เสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ (ต่อเนื่อง)

2. เลือกปีงบประมาณ

3. กดค้นหา



4. กดเลือก

จะปรากฏรายชื่อทั้งหมดที่การอนุมัติโครงการ วันเริม่ต้นข้อตกลงครบ 9 เดือน



5. กรอกคะแนน ADL/Group/TAI และกดปุ่มบันทึก

คะแนน ADL สามารถกรอกได้ต้ังแต่ 0-20
0-11 สามารถเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการ LTC ปีถัดไปได้ 
12-20 ไม่สามารถเสนอรายชื่อเพื่อขอรับงบปีถัดไปได้ 

(ไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับงบ LTC)



ข้อสังเกต 
1. ปุ่ม                       จะปรากฏก็ต่อเมื่อกรอกคะแนน ADL หลัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11
2. กล่อง                       จะปรากฏเมื่อท าการเสนอรายชื่อปี 62 เรียบร้อยแล้ว
3. กรณีที่เป็นช่องว่าง (ไม่มีอะไรปรากฏในคอลัมน์ดังกล่าว) แสดงว่า ผู้ป่วยรายนั้นไม่เข้าเงื่อนไข (คะแนน ADL </= 11)



6. กดปุ่มเสนอรายชื่อปี 2562



8. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งแล้วกดบันทึก

7. หากต้องการแก้ไขค่าคะแนน ADL/
กลุ่ม/TAI ให้กลับไปแก้ที่ดินสอ



เมื่อการอนุมัติโครงการ นับวันเริ่มต้นข้อตกลงครบ 12 เดือน หน่วยจัดบริการ
ต้องมาบันทึกคะแนน ADL เพื่อปิดโครงการอีกครั้ง

9. กดเลือก



10. กรอกคะแนน ADL/Group/TAI และกดปุ่มส่ง



เมนูการใช้งานของ อปท.

1.ยืนยนัการลงทะเบียนผู้สงูอายท่ีุผ่านการประเมิน
และ
2.น าเข้าโครงการเพ่ือให้หน่วยบริการลง ADL
ตอน 9 และ 12 เดือน





ล าดับ ขั้นตอนการการบันทึกผลการอนุมัติโครงการและ CP ผลการบันทึก

1 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

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

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

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

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

4* เมื่ออนุกรรมการ LTC พิจารณาโครงการและอนุมัติ CP แล้วให้น า
ผลการพิจารณามาบันทึกในเมนูอนุมัติโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่
น ามาบันทึกจะเป็นข้อมูลตั้งต้นให้หน่วยบริการบันทึกขอรับงบเมื่อ
ให้บริการตาม CP แล้ว 9 เดือน

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

5,6 บันทึกงบประมาณ และงวดการจ่ายในเมนูจัดท าข้อตกลง 
โปรแกรมจะ Print ข้อตกลงและออกฎีกาจากระบบ เพื่อเสนอ กก.
กองทุนอนุมัติจ่ายต่อไป

ข้อตกลง และใบเบิกเงิน ที่ระบุชื่อ อปท. หน่วยจัดบริการ 
และ จ านวนยอดเงินในแต่ละงวด

7 ตรวจสอบผลคะแนนการให้บริการ ADL หลัง/การลงทะเบียนปี
ถัดไป ที่หน่วยจัดบริการบันทึก 

ปีงปม./รหัสโครงการ/ID/ชื่อ สกุล/สิทธิ/คะแนน ADL ก่อน/
คะแนน ADL 9 เดือน/คะแนน ADL 12 เดือน/หน่วย
จัดบริการ/กองทุน
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ระยะเวลาการโอนค่าบริการ LTC จาก สปสช. ให้อปท. และหน่วยจัดบริการประจ า
1.โอนให้กับกองทุนฯท้องถิ่น (เหมาจ่าย 5,000 บาท/คน/ปี) โดยใช้ข้อมูลการลงทะเบียนในโปรแกรม LTC และผ่านเงื่อนไขการจ่าย

แบ่งเป็น 12 งวด  ดังนี้
งวดที่ 1 โอนภายในเดือน ต.ค. 2561  (ตัดข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 
งวดที่ 2 โอนภายในเดือน พ.ย. 2561  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ต.ค.2561) 
งวดที่ 3 โอนภายในเดือน ธ.ค. 2561  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 30 พ.ย.2561)
งวดที่ 4 โอนภายในเดือน ม.ค. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ธ.ค.2561)
งวดที่ 5 โอนภายในเดือน ก.พ. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ม.ค.2562) 
งวดที่ 6 โอนภายในเดือน มี.ค. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 28 ก.พ.2562)
งวดที่ 7 โอนภายในเดือน เม.ย. 2562 (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 มี.ค.2562)
งวดที่ 8 โอนภายในเดือน พ.ค. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 30 เม.ย.2562)
งวดที่ 9 โอนภายในเดือน มิ.ย. 2562  (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 พ.ค.2562)
งวดที่ 10 โอนภายในเดือน ก.ค. 2562 (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 30 มิ.ย.2562)
งวดที่ 11 โอนภายในเดือน ส.ค. 2562 (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ก.ค.2562) 
งวดที่ 12 โอนภายในเดือน ก.ย. 2562 (ตัดข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 ส.ค.2562)
ทั้งนี้ข้อมูลไม่ซ้ ากับที่ได้จ่ายไปแล้ว

2 โอนให้กับหน่วยบริการประจ า 100,000 บาท/แห่ง (ภายในเดือน ต.ค.2561) และโอนงบเพิ่มเติมภายในเดือน ก.ย.2562 โดยใช้ข้อมูลการ
ลงทะเบียนในโปรแกรมฯ และผ่านเงื่อนไขการจ่ายตัดข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.2562


