
 

ท่ี สปสช. 9.33/ว.708 

   31 มกราคม 2565 

เร่ือง  เชิญประชุมชี้แจงการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินหรือพื้นท่ี และ LTC ป 2565  
 

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง 
  

สิ่งท่ีสงมาดวย  กำหนดการประชุม     จำนวน        1     ฉบับ 
 

             ตามแผนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี ปงบประมาณ 2565

กำหนดการจัดทำแผนสุขภาพ แผนการเงิน การบริหารโครงการภายในไตรมาส 1 และการประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ

อยางนอย 1 คร้ัง รวมท้ังกำหนดการสมทบเงินของ อปท. ภายในไตรมาส 2 ฉะนั้นเพื่อใหการบริหารกองทุนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ตามแผนงานท่ีกำหนด และสอดคลองตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เร่ือง

หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 12 สงขลา ไดจัดประชุม ชี้แจงแนวทางการ

บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินหรือพื้นท่ีและ LTC ป 2565 ระดับจังหวัด 
   

           ในการนี้ สำนักงานหลัก ฯ ขอเรียนเชิญทานในฐานะประธานกองทุน และ เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานกองทุน

สุขภาพหรือ LTC เขารวมประชุมดังกลาว โดยสามารถเขารวมประชุมแบบ onsite เพียงแหงละ 1 คนเทานั้น สวน

เจาหนาท่ีทานอื่นท่ีสนใจสามารถเขารวมประชุม ผานโปรแกรม Zoom Meeting รายละเอียดตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย 

ท้ั ง นี้ ข อ ให ผู เข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม Onsite แ จ ง ร า ย ชื่ อ ผ า น  google form เ ว็ บ ไซ ต ก อ ง ทุ น สุ ข ภ า พ ต ำ บ ล

(www.localfund.happynetwork.org)  ภายในวันท่ี  6 กุมภาพันธ 2565  
 

            จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาอนุญาตบุคลากร เขารวมประชุมดังกลาวดวย  จะขอบคุณย่ิง 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายวีระพนัธ ลีธนะกลุ) 

ผูอำนวยการสำนักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา 

 
 

 

 

 

 

 
โทร. 074-233888 ตอ 5369 โทรสาร 074-235494  

ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ โทร. 098-2797712     Email: somchai.l@nhso.go.th 

นางสาววันดี  แสงเจริญ โทร 084-4390159      Email: wandee.s@nhso.go.th 

 

mailto:somchai.l@nhso.go.th
mailto:wandee.s@nhso.go.th


 

กำหนดการประชุมช้ีแจงแนวทางการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ินหรือพ้ืนทีแ่ละ LTC ป 2565 

วันที่ 7 – 24 กุมภาพันธ 2565 ณ หองประชุมโรงแรม และผานโปรแกรม Zoom Meeting  
 

เวลา กำหนดการ วิทยากร 

09.00 – 09.30 น. มอบประกาศนียบัตร อปท.ท่ีมผีลงานการเบิกจายดีเดน ผูอำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา 

09.30 – 09.45 น. ทิศทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน

หรือพื้นท่ี และ LTC ป 2565   

นายแพทยวีระพันธ  ลีธนะกุล   

ผูอำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา 

09.45 – 10.30 น.

  

ทบทวนแนวทางบริหารกองทุน ฯ ป 2565 การทำแผนการเงิน

และแผนสุขภาพ และการทำรายงานการเงิน ผานเว็บไซต

กองทุนสุขภาพระดับทองถ่ิน 
 

นายสมชาย ละอองพันธุ  

นวก.หลักประกัน สปสช.เขต 12 สงขลา 

 

 

10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.40 – 11.00 น. การเขียนโครงการและการติดตามโครงการ  

ผานเว็บไซตกองทุนสุขภาพระดับทองถ่ิน  
 

นางสาววันดี   แสงเจริญ   

นวก.หลักประกัน สปสช.เขต 12 สงขลา 

11.00 – 11.30 น.

  

แนวทางดำเนนิงานกองทุนดูแลระยะยาวบุคคลท่ีมีภาวะพึ่งพิง

(LTC) ป 2565 

นายชัยยุทธ หลักเมือง 

นวก.หลักประกนั สปสช.เขต 12 สงขลา 

11.30 – 12.00 น. สทิธิ หนาท่ี และบริการสุขภาพ ท่ีเกี่ยวของกับกองทุน

หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน  

นายสันติ  ประไพเมือง 

นวก.หลักประกัน สปสช.เขต 12 สงขลา 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. ขอพึงระวังการใชจายงบประมาณและการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

นางอารีย  เภรีกองเกียรติ 

ผูเชี่ยวชาญ การตรวจสอบงบประมาณ 

14.30 – 15.00 น.

  

ถาม - ตอบ ปญหา อุปสรรค และ ขอเสนอแนะการดำเนิน 

งานในพื้นท่ี  

คุณสมชาย ละอองพันธุ  

และผูเขารวมประชุมทุกคน 
 

15.00  น.  ปดประชุม  
 

 

ตารางการจัดประชุม 
 

วันท่ี จังหวัด จำนวนคน onsite สถานท่ีประชุม Zoom Meeting  

7 ก.พ. 65 ยะลา 80 โรงแรมปารควิว ID: 964 6467 7197   Passcode: 351192 

8 ก.พ. 65 นราธิวาส 100 โรงแรมตันหยง  ID: 964 6467 7197   Passcode: 351192 

11 ก.พ. 65 ตรัง 120 โรงแรมธรรมรินทร ธนา  ID: 964 6467 7197   Passcode: 351192 

21 ก.พ. 65 สตูล 60 โรงแรมสตารินทรรีสอรท ID: 988 6089 4757   Passcode: 126593 

22 ก.พ. 65 ปตตานี 130 โรงแรมเซาเทิรนวิว ID: 988 6089 4757   Passcode: 126593 

23 ก.พ. 65 สงขลา 150 โรงแรมคริสตัล ID: 988 6089 4757   Passcode: 126593 

24 ก.พ. 65 พัทลุง 100 โรงแรมศิวารอยัล ID: 988 6089 4757  Passcode:  126593 

 


