
ระบบก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
กองทุนหลักประกันสุขภำพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
เขต 1 เชียงใหม่

https://www.localfund-cmi.info/

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต 1 เชียงใหม่



วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้ำงเครื่องมือในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุน แยกรำยกองทุน

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้กับ PM ในกำรก ำกับและติดตำมกองทุนฯในเขต

สนับสนุนข้อมูลให้แก่ผู้บริหำร/อปสข./และผู้ที่เก่ียวข้อง 
(สสจ./ท้องถิ่นอ ำเภอ/สสอ./พี่เลี้ยงกองทุน)

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับกองทุนฯในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กองทุนฯให้แก่คณะกรรมกำรกองทุนฯ

เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน
กองทุนสุขภำพต ำบล
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โดยมุ่งเน้นที่ M&E

Monitoring & Evaluation
เท่านั้น



หน้ำจอหลักของโปรแกรม

1. ข่ำวประชำสัมพันธ์ – สื่อ
2. สืบค้นข้อมูลรำยกองทุน (ค้นด้วยชื่อ หรือ รหัส)
3. สืบค้นข้อมูลโครงกำรฯ (ค้นด้วย keyword)
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Responsive Website
แสดงผลได้ดีทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ/แท็บเล็ต



กำรสืบค้นข้อมูลกองทุน

สืบค้นข้อมูลรำยกองทุน ด้วยรหัส/ชื่อกองทุน

ด้วยรหัส

ด้วยชื่อ

หน้ำแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน



กำรแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

หน้ำแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

รำยละเอียดกำรแสดงผล
1. แสดงข้อมูล วัน เดือน ปี และเวลา ของข้อมูล
2. แสดงรหัส/ชื่อ/ที่อยู่  พิกัดท่ีตั้ง
3. ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งจ านวนประชากร
4. ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการโอนเงินจาก สปสช. 

(สามารถ Link ไปที่หน้าการโอนเงินของแต่ละกองทุน)
5. แสดงร้อยละเงินคงเหลือจากโปรแกรม
6. ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน (เปรียบเทียบการเบิกจ่ายจริง

กับงบประมาณที่ผ่านการอนุมติโครงการ)
7. แสดงรายละเอียดงบประมาณในมิติต่างๆ
8. รายละเอียดตามประเภทโครงการ / กลุ่มเป้าหมาย
9. เปรียบเทียบข้อมูลกับกองทุนอื่นๆ ในอ าเภอเดียวกัน



กำรแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือแจ้งจ ำนวนประชำกร ดำวน์โหลดหนังสือแจ้งกำรโอนเงิน เป็น pdf ได้เลย



กำรแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

1 432

765 8

จ านวนงบประมาณทั้งหมด ประชากรที่ได้รับการจัดสรร แสดงงบประมาณที่ตั้งแผนไว้ แสดงงบประมาณที่เบิกจ่าย

งบประมาณที่ยังไม่ได้ท าแผน ร้อยละเงินคงเหลือตามแผน ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผน แสดงจ านวนเงินที่ต้องเร่งเบิกจ่าย 
(เพื่อให้มีเงินคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 20) 

รำยละเอียดภำพรวมงบประมำณกองทุน



กำรแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

แสดงรำยละเอียดงบประมำณ 

แสดงรำยละเอียดกำรใช้เงนิ



กำรแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

แสดงภำพรวมร้อยละเงินคงเหลอื

สรุปสัดส่วนกำรเบิกจ่ำยตำมประเภทโครงกำร 
สำมำรถดูโครงกำรทั้งหมดของกองทุน
หรือโครงกำรตำมประเภทโครงกำรได้



กำรแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

สำมำรถเรียงล ำดับดูได้
-ตำมโครงกำร
-ตำมประเภท
-ปีงบฯ
-หน่วยงำนที่ด ำเนินกำร
-งบประมำณ
-แสดงรำยงำนจ ำนวนโครงกำรตำมเงื่อนไข 
สำมำรถ copy/ ออก excel / print

เลือกปีงบประมำณ/เลือกประเภทโครงกำร



กำรแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

1 3
สรุป *เฉลี่ยบำทต่อปชก. 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าใช้งบประมาณ
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากน้อยเพียงใด

สรุปตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ด ำเนินกำร
แสดงจ านวนโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/
งบประมาณ

สรุปตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ด ำเนินกำร
แสดงจ านวนโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/
งบประมาณ/สัดส่วนงบประมาณ/ เฉลี่ยบาทต่อปชก. 

2

แสดงรำยละเอียดงบประมำณตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ด ำเนนิกำร 



กำรแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

แสดงข้อมูลผลกำรประเมินตนเอง
น าไฟล์ข้อมูลดิบมาวิเคราะห์แยกตามหัวข้อการประเมิน

เปรียบเทียบร้อยละคงเหลือกับกองทุนอื่นในอ ำเภอ

1. รูปบ้านแสดงถึงล าดับผลงานของตนเอง
2. คลิกเลือกดูกองทุนภายในอ าเภอนั้นได้



กำรแสดงผลข้อมูลรำยกองทุน

1. ดูแผนที่กองทุนทั้งหมดของ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
2. ใช้น าทางกรณีลงพื้นที่ติดตามกองทุนฯ

แผนที่ทั้งหมด



กำรสืบค้นข้อมูลโครงกำร

ระบุ keyword ที่ต้องกำรค้นหำ
เชื่อมค ำด้วยกำรเว้นวรรค 1 ครั้ง

(การเว้นวรรค 1 ครั้ง แทนค าว่าหรือ)



กำรสืบค้นข้อมูลโครงกำร

❖ แสดงรำยละเอียดกำรสืบค้น รำยโครงกำร
❖ สำมำรถกรอง เรียงล ำดับ ตำมเงื่อนไขได้
❖ สำมำรถส่งออกข้อมูลเป็น excel ได้



กำรด ำเนินงำนโครงกำร Covid-19
หน้ำ Dashboard ส ำหรับกำรติดตำมข้อมูล

โครงกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ Covid-19

• แสดงผลในรูปแบบแผนที่ 
- สีฟ้า คือ กองทุนที่มีการด าเนินการแล้ว 
- สีเทา ยังไม่มีการด าเนินการ (หรือมีแต่ไม่ได้ใช้งบกองทุนต าบล)

• แสดงจ ำนวนกองทุนที่ด ำเนินกำร
จ ำนวนโครงกำร และงบประมำณทั้งหมด

• แสดงข้อมูลจ ำแนกรำยจังหวัด
• แสดงข้อมูล Timeline ของกำรอนุมัติโครงกำร
• เปรียบเทียบข้อมูลรำยจังหวัดและประเภทโครงกำร
• สำมำรถคลิกดูรำยชื่อโครงกำรที่ด ำเนินกำรได้



กำรด ำเนินงำนโครงกำร Covid-19

แสดงสัดส่วนร้อยละงบประมำณที่ด ำเนินกำร
เปรียบเทียบกับงบประมำณทั้งหมด

ที่ด ำเนินโครงกำร COVID-19 ใน เขต 1 เชียงใหม่

แสดงรำยละเอียดโครงกำร
สำมำรถใช้ตัวกรอง สืบค้น เรียงล ำดับ

และส่งออกข้อมูลเป็น excel ได้



กำรด ำเนินงำนโครงกำร Covid-19

แสดง Timeline ของกำรอนุมัติโครงกำร รำยจังหวัด
เลือกดูรายจังหวัด หรือ ปรับ zoom ดูตามช่วงเวลาได้

แสดงข้อมูลสุรปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
จ ำแนกตำม จังหวัด และ ประเภทโครงกำร



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

โปรแกรมกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ



กำรท ำงำนของโปรแกรม
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1. บันทึกสมุดเงินสดรับ ข้อสังเกต ไม่ต้องบันทึกยอดยกมา โปรแกรมค านวณเอง ยอดที่ สปสช.โอน 
ขึ้นเองอัตโนมัติ บันทึกเฉพาะยอดท่ี อปท.สมทบแต่ละปี

2. บันทึกโครงกำร ข้อสังเกต ปริ้นบันทึกข้อตกลงเมนูนี้ (ท าบันทึกข้อตกลงทุกด้าน ยกเว้นด้านที่ 4)
3. สมุดเงินสดจ่ำย ในกรณี สร้างฎีกาการจ่ายเงิน ข้อสังเกต ( 1 โครงการ มีได้หลายฎีกา)
4. วิธีกำรจ่ำยเงิน สามารถเลือกได้ 2 แบบ (จ่ายเช็ค/โอนเงิน)
5. สมุดคุมเช็ค กรณีที่จ่ายด้วยเช็ค ต้องบันทึกสมุดคุมเช็คทุกครั้งหลังจากขึ้นเงินแล้ว
6. เงินรับคืนจำกโครงกำร กรณี ท าตั้งแต่ข้อ 2-5 มีการคืนเงิน (ทั้งก้อน/บางส่วน)
7. ข้อมูลทั่วไปของกองทุนฯ เลือกปีงบประมาณ 2564 ใช้ข้อมูลประชากร ณ 1 เมย.63 ที่ สปสช.

เขต 1 แจ้ง ในโปรแกรม https://www.localfund-cmi.info/



กำรท ำงำนของโปรแกรม (กรณีต้องกำรแก้ไข/ลบ ข้อมูล)
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1. ไปที่ วิธีกำรจ่ำยเงิน (4) ลบรำยกำรนั้นออก 
2. ไปที่ สมุดเงินสดจ่ำย (3) ยกเลิกฎีกำรำยกำรนั้นออก ข้อสังเกต เลขฎีกำเดิมน ำกลับมำใช้ไม่ได้
3. ไปที่ บันทึกโครงกำร (2) ลบ/แก้ไขโครงกำร



กำรท ำงำนของโปรแกรม
1. รำยงำนสรุปสถำนะกำรเงิน ข้อสังเกต เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากการบันทึกโครงการ ต้องปริ้น

รายไตรมาสผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ แนบไฟล์ส่ง สปสช. เมนูส่งรำยงำนทำงบัญชี ไม่
ต้องส่งไปรษณีย์

2. รำยงำนกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และเงินคงเหลือ ข้อสังเกต เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากการตั้ง
ฎีกาจ่ายเงิน ต้องปริ้นรายไตรมาสผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ แนบไฟล์ส่ง สปสช. เมนูส่ง
รำยงำนทำงบัญชี ไม่ต้องส่งไปรษณีย์

3. ทะเบียนคุมสมุดเงินรำยรับ ไม่ต้องส่ง สปสช.
4. ทะเบียนคุมสมุดเงินรำยจ่ำย ไม่ต้องส่ง สปสช. 
5. ทะเบียนคุมจัดท ำเช็ค/โอนเงิน ไม่ต้องส่ง สปสช. 
6. ทะเบียนคุมเช็คยังไม่ขึ้นเงิน ไม่ต้องส่ง สปสช. 
7. ทะเบียนคุมเงินรับคืนจำกโครงกำร ไม่ต้องส่ง สปสช.
8. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี ต้องปริ้นเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จัดท าไม่เกินเดือน ธันวาคม น าเข้า

ที่ประชุมคณะกรรมการ จัดเก็บไว้ที่กองทุนฯ ไมต้องส่ง สปสช.
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