
FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัตรัง 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นายสมศักด์ิ สรรเกียรติกุลร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ 
จ.ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอเมืองตรัง 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นายประสงค์ ปัญจเมธีกุลร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ 
จ.ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอปะเหลียน 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นางประจวบ ชัยเกษตรสินร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ 
จ.ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 
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วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอย่านตาขาว 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นายธีรนันท์ เจียมจราพันธ์ร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ 
จ.ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลแหลมมะขาม 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นางวรรณดี เจะตาเหร์ร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ จ.
ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 
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กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นายกเทศมนตรเีมืองกันตัง 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นายประสิทธิ์ แพใหญ่ร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ จ.
ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 
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กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวง 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นายปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์ร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ จ.
ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นายกเทศบาลตําบลคลองปาง 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นายสราวุธ พรหมมินทร์ร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ จ.
ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นายกเทศบาลตําบาลสิเกา 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

พ.จ.อ.ไชยา สุทธิโภชน์ร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ จ.
ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงเหนือ 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นางวลัยภรณ์ เยาดําร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ จ.ตรัง  
วันที ่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพธิ์ 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

น.ส.ณพัชญ์ปภา เกรียงไกรศักด์ิร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลใน
พื้นที่ จ.ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     
จ.ตรัง  รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FM-01-038       ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นางสุวณี  สมาธิ 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการนี้  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อ

วางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ จ.ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 
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วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 
 

กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 
 

 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่อง 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นางสาวจารีพันธ์ ฝันนิมิตรร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ 
จ.ตรัง  วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 
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กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ ว.๑๒๐ 
  
                                                                                ๖    มีนาคม   ๒๕๖๐  
 
เรื่อง     ขอเชิญบุคลากรเข้ารว่มประชุมคณะทํางานฯระดับจังหวดั 
 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัตรัง 
 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑.กําหนดการประชุมคณะทํางานพี่เล้ียงจังหวัดตรงั  จํานวน  ๑ ชุด 
     

ตามที่  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้พัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงประจํากองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่ให้คําปรึกษาการดําเนินงานปรับแผนงานหรือโครงการและ
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 
ในการน้ี  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่าน คือ 

นายมงคล สองทิศร่วมประชุมระดับจังหวัดเพื่อวางแผนและติดตามการลงสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบลในพื้นที่ จ.ตรัง  
วันที ่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง     จ.ตรัง  
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒ 

            จึงเรยีนมาเพื่อโปรดอนุญาตให้เข้ารว่มประชุมตามวนัเวลาและสถานที่ดังกล่าว   
 
                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 

             
                                                           (นายเจ๊ะอับดลุล่าห์ แดหวัน) 
               ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ปฏิบัตงิานแทน 
                                     ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒ สงขลา  
 

 

 

 

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔ 
ผู้ประสานงาน :ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔ 
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 
๔๕๖/๒ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ 
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   http://songkhla.nhso.go.th 
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กําหนดการประชุมคณะทํางานสนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล ระดับจังหวัดตรัง 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ หอ้งประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จงัหวัดตรัง 

 
 
เวลา     กิจกรรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียนคณะทํางานกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั 
 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.  สถานการณ์กองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรงั  
    โดย นายมงคล สองทิศ สสจ.ตรัง 
 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.  การตดิตามการดําเนินงานผ่านโปรแกรมบริหารกองทุนสุขภาพตําบลภาคใต ้
    โดย นายสุทธิพงษ์ อตุสาหะพงษ์สิน โปรแกรมเมอร ์
 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง  
 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  วางแผนการลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนสุขภาพตําบล จ.ตรัง (ตอ่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


