
FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

              ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา  
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนทีจ่ังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลเกาะแต้ว จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 
 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

              ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ 
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

                     
 

   นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 
 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

              ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ทุ่งหวัง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ 
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลนครสงขลา จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ 
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ชุมพล จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศพัท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

              ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบลเทศบาลต าบลสทิงพระ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

              ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.สนามชัย จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแค อ.จะนะ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.แค จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว 
ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่        
จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี ้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกค่า
เดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผูป้ระสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลจะนะ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า     
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท่าหมอไทร จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลบ้านนา จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ฉาง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว 
ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่        
จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี ้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกค่า
เดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลนาทวี จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้ รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาหมอศรี จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่        จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.เกาะสะบ้า จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์  พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่        จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลเทพา จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.วังใหญ่ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.คูหา จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว 
ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่        
จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ตาม
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี ้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกค่า
เดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ธารคีรี จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่        จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลสะบ้าย้อย จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าบอน  อ.ระโนด จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ท่าบอน จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า อ.
หาดใหญ่        จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลปากแตระ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลระโนด จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลกระแสสินธุ์ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ 
พลาซ่า    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้า
ร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.เกาะใหญ่ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า             
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองก าแพงเพชร อ.รัตภูม ิ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ 
พลาซ่า    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้า
ร่วมประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนรู อ.รัตภูม ิ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ควนรู จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า             
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลคูหาใต้ อ.รัตภูม ิ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลคูหาใต้ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ทุ่งหมอ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า             
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรัตน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปริก อ.สะเดา  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลปริก จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลปาดัง อ.สะเดา  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลปาดัง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลเมืองสะเดา จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลเมืองคลองแห จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลเมืองควนลัง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลคูเต่า จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลเมืองทุ่งต าเสา จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพะตง อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.พะตง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.นาหม่อม จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.พิจิตร จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลควนเนียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลควนเนียง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางเหรียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลบางเหรียง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ห้วยลึก จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลท่าช้าง อ.บางกล่ า  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลท่าช้าง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.แม่ทอม จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลชะแล้ อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลชะแล้ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.ร าแดง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ดังกล่าว ในวันพุธ ที่  ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงหนคร อ.สิงหนคร  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลเมืองสิงหนคร จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองหอยโข่ง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลโคกม่วง จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

  นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 



FM-401 04-040      ฉบบัท่ี 03 
         วนัท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/๒๕๔ 
 

               ๒๒ มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. ก าหนดการจัดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไประดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน    ๑  ชุด  
  ๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ฯ                              จ านวน    ๑  ฉบับ 
   

ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘ (๑๓) ก าหนดให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จัดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทุกปี และในปี ๒๕๖๐ โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต  ๑๒  สงขลา จะจัดเวทีประชุมรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระดับพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
นโยบายสาธารณสุขหลักประกันสุขภาพ และเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างกลไกความร่วมมือการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีสุขภาพ โดยใช้พื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทน ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง นั้น 

ในการนี้  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือปลัด หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพต าบล เทศบาลต าบลทุ่งลาน จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นดังกล่าว ในวันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนทส์ พลาซ่า    
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ขอความกรุณาแจ้งหนังสือตอบรับการเข้าร่วม
ประชุมฯ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒) ให้ส านักงานฯ ทราบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ เบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงได้จากผู้จัดการประชุม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 

 
 ขอแสดงความนับถือ   

        
 

     นายวิรัตน์  เอื้องพูลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒  สงขลา 

 
กลุ่มงานการมีส่วนร่วมบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ 
โทรศัพท์   ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘   โทรสาร  ๐๗๔- ๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน  :  น.ส.ฐิติรตัน์  อ าไพ  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๓๒ ๓๙๓๕                    

 

 

ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เขต ๑๒ สงขลำ 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศพัท ์๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 


