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ที่ สปสช. ๕.๓๓/ ว.1021 
 

 10  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมทบทวนการใช้งานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล 
          (www.localfund.happynetwork.org) เขต ๑๒ สงขลา  

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต ๑๒ สงขลา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการประชุมฯ     จำนวน            ๑        ฉบับ 
๒. ตารางจัดประชุมทบทวนโปรแกรม   จำนวน  ๑  ฉบับ 

                  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จัดประชุมเพ่ือทบทวนการใช้โปรแกรม
กองทุนสุขภาพตำบล (www.localfund.happynetwork.org) เขต ๑๒ สงขลา  เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่ใหม่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ ส่งผลให้ต้องพัฒนา
ศักยภาพเรื่องการใช้งานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบโปรแกรม การใช้
ข้อมูลในโปรแกรมเพ่ือสนับสนุนการทำงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

         ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหลักประกันสุขภาพท้องถ่ินที่ย้ายมาปฏิบัติ
หน้าที่ใหม่หรือเจ้าหน้าที่ซ่ึงต้องการฟื้นฟูการใช้โปรแกรม จำนวน ๑ คน สมัครเข้าร่วมอบรมโดยแจ้งความ
ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล www.localfund.happynetwork.org ตามรุ่นแยกตาม
รายจังหวัดและจำนวนท่ีกำหนดตามหลักปฏิบัติ DMHTT ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิงหรือ
ยานพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยงประชุมและค่าที่ พัก(หากจำเป็น) จากโครงการบริหารกองทุนฯ ประเภท ๑๐(๔) 
ของหน่วยงานท่าน รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 

                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายบุญชัย พิริยกิจกำจร) 

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

 
 

ผู้ประสานงาน : คุณธัญญารตัน์  เจริญสุข โทร.๐๙๐-๑๙๗-๕๒๖๓ 
กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ  
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔  
ภ.ก.สมชาย ละอองพนัธ์ุ โทร. ๐๘๖ -๖๙๔๐๙๕๔  
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com 
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กำหนดการประชุมทบทวนการใช้งานโปรแกรมกองทุนสุขภาพตำบล 
(www.localfund.happynetwork.org) เขต ๑๒ สงขลา 

 

เวลา รายละเอียด 
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน 

09.30 – ๑๐.๐๐ น. - ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ 
- การจัดทำแผนการเงินประจำปีของกองทุน 
โดย ภก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ  ตำแหน่ง หัวหน้างาน สปสช.เขต 12 สงขลา 

10.๐๐ – 12.00 น. - การเข้าใช้งานโปรแกรม localfund.happynetwork.org และการบันทึกโครงการฯ
โดย นายภาณุมาศ  นนทพันธ์  ตำแหน่ง  โปรแกรมเมอร์   
      นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน  ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์  
      สภาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. - การเข้าใช้งานโปรแกรม localfund.happynetwork.org และการบันทึกโครงการฯ (ต่อ)  
โดย นายภาณุมาศ  นนทพันธ์  ตำแหน่ง  โปรแกรมเมอร์   
      นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน  ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์  
      สภาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

14.00 – 14.30 น. - การบันทึกรายรับ – รายจ่ายเงินกองทุนและการแก้ไขปัญหา กรณีบันทึกบัญชีเงินกองทุน
ผิดพลาด 
โดย ภก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ  ตำแหน่ง หัวหน้างาน สปสช.เขต 12 สงขลา 

14.30 – 15.00 น. - แลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค/ตอบข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ 

 
*** หมายเหตุ:  1. กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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ตารางการจัดประชุมทบทวนโปรแกรมทบทวนการใช้งานโปรแกรมกองทุนสขุภาพตำบล 

(www.localfund.happynetwork.org) เขต ๑๒ สงขลา 
 

จังหวัด รุ่น วันที่จัด สถานทีจั่ด จำนวน(คน)

ยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาส 

รุ่นที่ 1 22 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎยะลา 35

รุ่นที่ 2 2 มีนาคม 2564 ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎยะลา 35

สงขลา และสตูล รุ่นที่ 3 16 มีนาคม 2564 ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎสงขลา 40

รุ่นที่ 4 17 มีนาคม 2564 ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฎสงขลา 40

พัทลุง และตรงั รุ่นที่ 5 22 มีนาคม 2564 ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ  
วิทยาเขตป่าพะยอม 

40

รุ่นที่ 6 23 มีนาคม 2564 ห้องคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ  
วิทยาเขตป่าพะยอม 

40

 

 


