
 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอเมืองชยัภูม ิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอบ้านเขว้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอคอนสวรรค ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอเกษตรสมบรูณ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอหนองบัวแดง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้ นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอจัตุรสั 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอหนองบัวระเหว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้ นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอเทพสถิต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอภเูขียว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้ นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอบ้านแท่น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอแก้งคร้อ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอคอนสาร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอภักดชีุมพล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอเนนิสง่า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 



 

 
ที่ ชย.๐๐๓๒/๒๘๖๑     ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

    ถนนบรรณาการ ชย. ๓๖๐๐๐ 

        ๑๘   มีนาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่         
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เรียน  นายอ าเภอซับใหญ่ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการประชุมฯ จ านวน ๑  ชุด 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เป็นการด าเนินงาน   
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของพ้ืนที่นั้นๆ     
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลในพ้ืนที่ ซึ่งการที่กองทุนฯ ทุกแห่ง      
จะสามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ ต้องมีการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนฯ           
อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จะจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง      
การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

ในการนี้ จังหวัดชัยภูมิ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๑ คน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ทางกลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
โทร ๐ ๔๔๘๓ ๖๘๒๖ – ๙ ต่อ ๔๐๒ – ๓ 
โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๑๖๓  

 


