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  ที่ สปสช.  

     

เรื่อง  ขอเชิญประชุมติดตามแผนการเงิน ฝกปฏิบัติทำแผนสุขภาพและการเขียนโครงการกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพทองถิ่นหรือพื้นที่ ปงบประมาณ 2566 
 

เรียน  นายกเทศมนตร ี/ นายกองคการบริหารสวนตำบล ทุกแหงในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล    
  

ส่ิงที่สงมาดวย   กำหนดการประชุม     จำนวน        1     ฉบับ 
 

  ตามแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ปงบประมาณ 2566 

กำหนดใหสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นเมื่อคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่อนุมัติแผนการเงินประจำป 2566 และบัดน้ีกองทุนฯ  

สวนใหญไดจัดทำแผนการเงินเรียบรอยแลว ดังน้ันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 12 สงขลา      

จึงไดจัดประชุมติดตามแผนการเงิน ฝกปฏิบัติทำแผนสุขภาพและการเขียนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ทองถิ่นหรือพื้นที่ ปงบประมาณ 2566 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น.   
 

  ในการนี้ สำนักงาน ฯ ขอเรียนเชิญ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น 

กองทุน LTC ,ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนและผูขอรับงบประมาณกองทนุ ฯ รวมไมเกิน 5 คน เขารวมประชุมในวัน 

เวลาดังกลาว ณ หองประชุมพญาบังสา รีสอรท ทั้งนี้ใหนำคอมพิวเตอรโนตบุคมาดวย   
 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตบุคลากรเขารวมประชุมดวย จะขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวรีะพันธ  ลีธนะกุล) 

ผูอำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 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 
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ประชุมติดตามการจัดทำแผนการเงิน แผนสขุภาพ และการบริหารโครงการ 

กองทุนหลกัประกันสุขภาพทองถิ่นหรือพื้นที ่ปงบประมาณ 2566 

วันที่ 2 กุมภาพันธ 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ หองประชุมพญาบังสา รีสอรท อำเภอเมืองสตูล 
 

เวลา กำหนดการ วิทยากร 

09.30 – 09.50 น. กลาวตอนรับ และนำเสนอนโยบายและสิทธิประโยชนใหม กบัการ

บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นหรอืพื้นที่ และกองทุน

การดูแลระยะยาวสำหรับผูที่มภีาวะพึงพิง (LTC) ป 2566   

ผูอำนวยการ สปสช.เขต 12  

หรือผูแทน  

09.50 – 10.20 น. เรียนรูได ทำใหเปน บริหารกองทุน LTC อยางงาย นายชัยยุทธ  หลักเมือง 
นวก.หลักประกัน สปสช.เขต 12 สงขลา 

10.20 – 10.30 น. รับประทานอาหารวาง 

10.30 – 10.50 กองทุนตำบล : ทิศทาง แผนงาน โครงการสอดรับนโยบายและ

ปญหาในพื้นที่  

นางสาววันดี  แสงเจรญิ  
นวก.หลักประกัน สปสช.เขต 12 สงขลา 

10.50 – 12.00 น. แบงกลุม เรยีนรู ฝกปฏิบัติการวิเคราะหปญหาพื้นที่ ทำแผน

สุขภาพและการเขียนโครงการขอรับทุน ผานโปรแกรมกองทุน

ตำบล 
 

นส.นิสากร  บญุชวย และ 

นางเกศวรางค สารบัญ  
พี่เล้ียงกองทุนตำบล  

และนายสมชาย  ละอองพันธุ  

นวก.หลักประกัน สปสช.เขต 12 สงขลา 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น.

  

นำเสนอ แผนสุขภาพและโครงการที่ขอสนับสนุนเงินกองทุน  

 

ผูแทนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ทองถิ่น 5 แหง และใหขอเสนอแนะ

โดยวิทยากรพ่ีเลี้ยงกองทุนตำบล 

นส.นิสากร  บุญชวย และ 

นางเกศวรางค สารบัญ  
 

14.00 – 15.30 น. ถาม - ตอบ ปญหา ขอเสนอแนะ  

รับฟงความคิดเห็นการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น  

ผูเขารวมประชมุทุกคน 

 

15.30 น. ปดประชุม  
 

 

รายชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น อำเภอเมืองสตูล ที่เขารวมประชุม  
 

1 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกตร ี 8 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฉลุง 

2 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสาหราย 9 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ฉลุง 

3 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองขุด 10 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตันหยงโป 

4 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนขัน 11 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำมะลัง 

5 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ควนโพธิ ์ 12 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานควน 

6 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจะบิลัง 13 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูย ู

7 กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจะบิลัง 14 กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสตูล 

 


		2023-01-25T06:20:38+0700
	N/A
	Sarabun Digital Signature


		2023-01-25T11:58:22+0700
	N/A


		2023-01-25T11:58:23+0700
	N/A




