
 

ท่ี สปสช.  

     

เรื่อง  ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารเงินและทำความเข้าใจแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
หรือพื้นที่ และ LTC ปี 2565 

 

เรียน  นายกเทศมนตร ี/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรงั    
  

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  กำหนดการประชุม     จำนวน        1     ฉบับ 
 

             ตามแผนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565 กำหนดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ซ่ึงจากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 
2565 พบว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในอำเภอห้วยยอด มีการเบิกจ่ายเงินแล้วร้อยละ 60.87 ซ่ึงตามแนวทางการจัดสรร
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2566 จะไม่จัดสรรให้กับกองทุนสุขภาพท้องถิ่นที่มีเงินคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565 เกิน 1 เท่าของรายรับปี 2565 ฉะน้ันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้จัดประชุมติดตามการบริหารเงินและทำความเข้าใจแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ LTC ปี 2565 ขึ้น เพ่ือให้ อปท.ทุกแห่งเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานรับทุน  
โดยทำใบเบิกเงิน จ่ายเช็ค ให้หน่วยงานรับทุนขึ้นเงินเข้าบัญชีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561   
 

           ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา ขอเรียนเชิญท่าน ปลัดองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ และ LTC เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันท่ี 12 กันยายน 2565        
เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยอด  
 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม และอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวีระพันธ์  ลีธนะกุล) 

ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
โทร. 074-233888 ต่อ 5369 โทรสาร 074-235494  
ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. 098-2797712     Email: somchai.l@nhso.go.th 
นางสาววันดี  แสงเจริญ โทร 084-4390159      Email: wandee.s@nhso.go.th 
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ประชุมติดตามการบริหารเงินและทำความเข้าใจแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลกัประกันสุขภาพท้องถ่ิน 
หรือพ้ืนท่ี และ LTC ปีงบประมาณ 2565 วันท่ี 12 สิงหาคม 2565  
เวลา 10.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยอด 

 

เวลา กำหนดการ วิทยากร 
10.00 – 11.30 น. กล่าวต้อนรับ และนำเสนอนโยบายและสิทธิประโยชน์ใหม่ กบัการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรอืพื้นท่ี และกองทุน
การดูแลระยะยาวสำหรับผู้ท่ีมีภาวะพึงพิง (LTC)   ปี 2565   

นายวันชัย  นิยมเดชา    
ผู้จัดการกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ 
สปสช.เขต 12 สงขลา 

11.30 – 12.00 น. หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนหลกัประกันสุขภาพท้องถิ่น และ LTC 
สถานการณ์การเบิกจ่ายเงินเงินกองทุน รายกองทุน อปท. 

นายสมชาย  ละอองพันธุ ์ 
นวก.หลักประกัน สปสช.เขต 12 สงขลา 
 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.45 น.
  

การตรวจสอบขอ้มูลการเงินในระบบโปรแกรมกองทุนตำบลกับ
ข้อมูลการเงินในบัญชีธนาคาร และการจัดเตรยีมเอกสารการเงิน 

นางสาววันดี  แสงเจริญ  
นวก.หลักประกัน สปสช.เขต 12 สงขลา 
 

13.45 – 14.30 น.
  

การเข้ารว่มโครงการ LTC และสิทธิประโยชน์ใหม่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 
แผ่นรองซับการขับถ่าย สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติด
เตียง ผู้มีปัญหากลั้นขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ 

นายชัยยุทธ  หลักเมือง
นวก.หลักประกัน สปสช.เขต 12 สงขลา 

 

14.30 – 15.30 น. ถาม ตอบ แลกเปล่ียนรูปแบบการใช้จ่ายเงินกับการแก้ปัญหาใน
พื้นท่ี และตัวอย่างโครงการที่สามารถใช้เงินกองทุน ฯ ได้  

ผู้เข้าร่วมประชมุทุกคน 
 

15.30 น. ปิดประชุม 
 

 
รายชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด ที่เข้าร่วมประชุม  

1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ 11.  องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 12. องค์การบรหิารส่วนตำบลวงัคีร ี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน 13. องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองช้างแล่น 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา 14. องค์การบรหิารส่วนตำบลห้วยยอด 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตอ่ 15. เทศบาลตำบลห้วยยอด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง 16. เทศบาลตำบลท่าง้ิว 
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง 17. เทศบาลตำบลนาวง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี 18. เทศบาลตำบลลำภูรา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม 19. เทศบาลตำบลห้วยนาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม 
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