
 
 
 
ที่ อว 68006/ว 787         สถาบนันโยบายสาธารณะ  
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
          อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

       20 มิถุนายน 2565 

เร่ือง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม 

เรียน   
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. กำหนดการประชุม จำนวน 1 ชุด 
  2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม  
 ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) มีความร่วมมือกับคณะปฏิรูปประเทศ
ลานกีฬาสาธารณะ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในระดับพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่นำร่องของลานกีฬาในพื้นที่สาธารณะและสุขภาพ ให้มีทักษะ
ทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ นั้น 

ในการนี้ สนส.ม.อ. จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สังกัดของท่านที่รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการ
เขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คร้ังที่ 1 วันพุธ
ที่  29 มิถุนายน 2565 เวลา เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง และประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104 เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป  

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง 
 

   ขอแสดงความนับถือ 

                                     
   (ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร) 

         รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบนันโยบายสาธารณะ  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

 
ประสานงาน 
สนส.มอ. : นายญัตติพงศ์ แก้วทอง (เจ้าหน้าท่ีวิจัย) โทร 09-50848883, 086-9551217   
            : นางสาวมนชนก แก้วชูเชิด เบอร์ตดิต่อ 098-8741690  
 
 



กำหนดการ 
การประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริม 

กิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลกัประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ คร้ังท่ี 1 
วันพุธที ่29 มิถุนายน 2565 เวลา เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง 

และประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104 
…………………………………………………………………………. 

เป้าหมายการประชุม  
1. พัฒนาศักยภาพภาคเีครือข่ายฯใหม้ีความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
2. พัฒนาศักยภาพภาคเีครือข่ายฯใหม้ีทักษะการทำแผน และการเขียนโครงการที่มีคณุภาพ อย่างน้อย 50 คน  
3. ได้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่มีคุณภาพ จำนวนอย่างน้อย 25 โครงการ  

กำหนดการ  
08.30 – 09.00 น.  ผู้เข้าร่วมลงทะเบยีน  
09.00 – 09.30 น. กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 
ประธานกล่าวเปิดงานการประชมุเชิงปฏิบัติการฯ 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  

09.30 – 09.45 น. - นำเสนอความร่วมมือการดำเนินงานของหน่วย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สำนักงานหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดย ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดตรัง 
      ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา 
      ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร (ผู้แทน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

09.45 – 10.30 น. - นำเสนอหลักการแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การทำแผนส่งเสริมกจิกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกนั
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ และแผนของเครือข่าย 
โดย ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

10.30 – 12.00 น.  - ปฏิบัตกิารจัดทำแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
โดย ภาคเีครือข่าย กกท. สปสช. สสส.   
นำกระบวนการโดย 1. ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2. ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 
จังหวัดสงขลา 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร  
13.00 – 14.30 น. - นำเสนอหลักการเขียนข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพ่ือขอทุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
โดย 1. ดร.กลุทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
2. ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 จังหวัดสงขลา 

14.30 – 16.00 น. - ปฏิบัติการจัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพ่ือขอทุนจากกองทุนหลกัประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
โดย ภาคเีครือข่าย กกท. สปสช. สสส.   
นำกระบวนการโดย 1. ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2. ภ.ก.สมชาย ละอองพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 
จังหวัดสงขลา 

16.00 – 16.30 น. สรุป และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป 
หมายเหตุ : พักเบรกและยืดเหยียดร่างกาย เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น. 
   ***โปรดนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาท่านละ 1 เคร่ือง*** 



แบบตอบรับการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีทักษะการทำแผน และการเขียน
ข้อเสนอโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 1 

วันพุธที ่29 มิถุนายน 2565 เวลา เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง 
และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM https://zoom.us/j/9019029104 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................... ......... 
ตำแหน่ง.........................................................หน่วยงาน.................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..........................................E-mail**........................................................................ 
 
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้   
 

 ยินดีเข้าร่วม ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง 

 ยินดีเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ZOOM https://zoom.us/j/9019029104 
 ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากติดภาระกิจ 

 ไม่สามารถเข้าร่วมโดยมอบผู้แทนดังนี้ 

 
1. นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................  

ตำแหน่ง.........................................................หน่วยงาน.................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์..........................................E-mail**........................................................................ 
 

หมายเหตุ :  
-  ***โปรดนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาท่านละ 1 เครื่อง*** 
-   โปรดส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวนัจันทร์ที่ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่  
    E-mail: yuttipong.k@psu.ac.th และ xenvi18@gmail.com  
 
-   ติดต่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งเข้าร่วมงานได้ที่  

ผู้ประสานงาน นายญัตติพงศ์ แก้วทอง โทร 09-50848883, 086-9551217  
         นางสาวมนชนก แก้วชูเชิด โทร 098-8741690  

 

    
 
 
 
  

  


