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ที่ ส.พ.ว.ค.ท.  ว. 367 

      วันที่ 21  ธันวาคม 2563 
 เร่ือง     ขอเชญิประชุมใหญ่สามญัประจำป ี2563 และร่วมประชุมฟื้นฟวูิชาการสำหรับแพทย์ที่ปฏบิัตงิาน

ในหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน 

เรียน     สมาชิกสมาคมแพทย์เวชปฏิบตัิทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย 

สิ่งที่สง่มาด้วย    1.  ระเบียบวาระการประชุมใหญส่ามัญประจำปี 2563  
   2.  กำหนดการประชุมฟื้นฟวูิชาการฯ 
                      3.  แบบฟอร์มตอบรับการประชุมและปรับขอ้มูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน 

           ด้วย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยและสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชุมฟื้นฟู
วิชาการสำหรับแพทย์ที ่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอ
ประจำตัว 3 คน เพี่อให้แพทย์ที่เป็นระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี  
ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพ ฯ  และกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานของสมาคม ฯ ให้สมาชิกรับทราบ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00-12.30 น. 

     ในการน้ี สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้า
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการฯ ตามรายละเอียดและกำหนดการ
ประชุมที ่แนบมาพร้อมนี้  โดยมีค่าลงทะเบียน 2,500 บาท กรณีสมาชิกสมาคมฯ ที ่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สามารถขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
รายละเอียดโครงการที่ https://thaigpfm.org และสมาชิกสมาคมฯ ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องเสีย
ค่าลงทะเบียน ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าที่พักได้ตามสิทธิ์ เม่ือได้รับอนุมัติจาก
ผู ้บังคับบัญชาแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลังที ่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที ่ 18 มีนาคม 2548          
โดยค่า ที่พักและค่าเดินทางเบิกต้นสังกัด (กรณีสถานการณ์ระบาดโควิดเพิ่มขึ้น อาจมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ และการลงทะเบียน ขอให้ติดตามข้อมูลจาก www.thaigpfm.org)  

          อนึ่ง สมาคม ฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการติดต่อ
หรือส่งข่าวสารให้ในอนาคต จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านลงทะเบียน / กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่
แนบมา หรือที่ QR Code ด้านล่างน้ี ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564  โดยเม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนและ
ส่งแล้ว สมาคม ฯ จะมอบของที่ระลึกพิเศษให้ในวันประชุมฯ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 แต่หากท่านไม่
สามารถมาประชุมและรับของที่ระลึกได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมารับภายหลังได้ที่สำนักงาน ฯ  
   จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ               
                                                              ขอแสดงความนับถือ 

 

           (แพทยห์ญงิสุพตัรา ศรีวณิชชากร) 
                   นายกสมาคมแพทย์เวชปฏบิัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแหง่ประเทศไทย 
ลงทะเบียนสำหรับสมาชิกฯ และ update ข้อมูล 
 
 

สมาคมแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป / เวชศาสตรค์รอบครวัแห่งประเทศไทย 
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