
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกเทศมนตรตีำบลท่ามิหรำ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการน้ี สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวธมล มงคลศิลป์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลท่ามิหรำ  
เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่พัก  
เบิกจาก สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://localfund.happynetwork.org ภายใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกเทศมนตรตีำบลโคกม่วง 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการน้ี สำนักงานฯ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่ 

1. นางวาลัยพร  ด้วงคง ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง  
2. พันจ่าเอกหญิงอมรรัตน์ ทวีตา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่พัก  
เบิกจาก สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://localfund.happynetwork.org ภายใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการน้ี สำนักงานฯ ขอเชิญ นายกำพล เศรษฐสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลดอนประดู่ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ  ห้องประชุมประกายกาญจน์  
โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ 
ได้ แ ก่  ค่ าพ าห น ะแล ะ ค่ าที่ พั ก  เบิ ก จ าก  สป สช .เข ต  12 ส งข ล า  โด ย ส าม ารถล งท ะ เบี ย น ได้ ที่  
https://localfund.happynetwork.org ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     สาธารณสุขอำเภอปากพะยูน 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นายเสงี่ยม ศรีทวี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่พัก  
เบิกจาก สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://localfund.happynetwork.org ภายใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกเทศมนตรตีำบลนาท่อม 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการน้ี สำนักงานฯ ขอเชิญ นางกชกานต์  คงชู ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาท่อม เข้าร่วม
ประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ  ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่   
จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่พัก  
เบิกจาก สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://localfund.happynetwork.org ภายใน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกเทศมนตรตีำบลบ้านพร้าว 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นางวาสนา  ขาวแสง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านพร้าว 
เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่พัก เบิก
จาก สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://localfund.happynetwork.org ภายในวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

   

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายสมนึก  นุ่นด้วง 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการน้ี สำนักงานฯ ขอเชิญ นายสมนึก  นุ่นด้วง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วม
ประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่พัก เบิกจาก 
สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://localfund.happynetwork.org ภายในวันที่  
29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายไพฑูรย์  ทองสม 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการน้ี  สำนักงานฯ  ขอเชิญ  ท่ าน  เข้ าร่วมประชุมฯ  ในวันที่  3 - 4 ธันวาคม  2562  
ณ  ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น .  
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่พัก เบิกจาก สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถ
ลงทะเบียนได้ที่ https://localfund.happynetwork.org ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     สาธารณสุขอำเภอควนขนุน 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการน้ี สำนักงานฯ ขอเชิญ นางอมรรัตน์  ทุ่มพุ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
บ้านศาลามะปราง เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะ
แ ล ะ ค่ า ที่ พั ก  เ บิ ก จ า ก  ส ป ส ช . เ ข ต  12 ส ง ข ล า  โ ด ย ส า ม า ร ถ ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ด้ ที่  
https://localfund.happynetwork.org ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกเทศมนตรตีำบลคลองทรายขาว 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นายอ่ารีด   พลนุ้ย ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลคลอง
ทรายขาว เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและ 
ค่าที่พัก เบิกจาก สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://localfund.happynetwork.org 
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู ่

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการน้ี สำนักงานฯ ขอเชิญ นางปรียาภรณ์  คงผอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาปู่  เข้าร่วมประชุมฯ  ในวันที่  3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ  ห้องประชุมประกายกาญจน์  โรงแรมคริสตัล  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะ
แ ล ะ ค่ า ที่ พั ก  เ บิ ก จ า ก  ส ป ส ช . เ ข ต  12 ส ง ข ล า  โ ด ย ส า ม า ร ถ ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ด้ ที่  
https://localfund.happynetwork.org ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน



 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น3) เลขท่ี 488/88 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

  

ที่  สปสช.5.33/ว.646 
 

20  พฤศจิกายน  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกเทศมนตรตีำบลโคกชะงาย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. กำหนดการประชุม              จำนวน  1  ชุด 
  2. รายชื่อพีเ่ล้ียงที่สมัครเข้ารว่มฯ ปี 2563         จำนวน  1  ชุด 

     ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ 
ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัด ส่งผลให้การบริหารกองทุนฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นั้น 

  ในการน้ี สำนักงานฯ ขอเชิญ นางปิยวรรณ  เกษรสวัสด์ิ ตำแหน่ง พนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและ 
ค่าที่พัก เบิกจาก สปสช.เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://localfund.happynetwork.org 
ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิง่ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายวริัตน์  เอือ้งพูลสวัสดิ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต 12 สงขลา 
 

 
 
 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทร. 0 7423 3888 โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ / นายชัยยุทธ  หลักเมือง /  นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข  
 

FM-401 04-040           ฉบับที่ 03 
         วันที่ 15 กรกฎาคม 2558       

 

Scan  
เพ่ือลงทะเบียน


