
 

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

เรียน     นายกเทศมนตรตีำบลนาตาล่วง 

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

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

  ในการนี ้ สำนักงานฯ ขอเช ิญ พันจ ่าเอกไชยา  ส ุทธ ิโภชน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ 
โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ 
ได ้ แก ่  ค ่ าพาหนะและค ่ าท ี ่ พ ั ก  เบ ิ กจาก  สปสช . เ ขต  12 สงขลา  โดยสามารถลงทะ เบ ี ยนได ้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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง 

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

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

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นายปฏิพัฒน์  ไกรสุทธิ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนาวง เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั ้งน ี ้ ค่าใช ้จ ่ายในการเข้าร ่วมประชุมฯ ได ้แก่  
ค ่ า พ า หน ะ แ ล ะ ค ่ า ท ี ่ พ ั ก  เ บ ิ ก จ า ก  สป 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 บ ี ย น ไ ด ้ 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

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

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

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นายมงคล  สองทิศ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  
เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกเทศมนตรตีำบลคลองปาง 

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

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

  ในการนี ้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นายสราวุธ  พรหมมินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่
พัก 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ ์

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

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

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวณพัชญ์ปภา  เกรียงไกรศักด์ิ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์  
โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ  
ได ้ แก ่  ค ่ าพาหนะและค ่ าท ี ่ พ ั ก  เบ ิ กจาก  สปสช . เ ขต  12 สงขลา  โดยสามารถลงทะ เบ ี ยนได ้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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 

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

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

  ในการนี ้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสมใจ  เป้าทอง ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นางประจวบ  ชัยเกษตรสิน 

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

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

  ในการน ี ้ สำน ักงานฯ ขอเช ิญ ท ่าน เข ้าร ่วมประช ุมฯ ในว ันที่ 3 - 4 ธ ันวาคม 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ 

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

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

  ในการนี ้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นางวลัยภรณ์  เยาดำ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนาโยงเหนือ เข ้าร ่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์  
โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ  
ได ้ แก ่  ค ่ าพาหนะและค ่ าท ี ่ พ ั ก  เบ ิ กจาก  สปสช . เ ขต  12 สงขลา  โดยสามารถลงทะ เบ ี ยนได ้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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง 

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

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

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวจารีพันธ์  ฝันนิมิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  
เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่พัก  
เบ ิกจาก สปสช .เขต 12 สงขลา โดยสามารถลงทะเบียนได ้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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด 

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

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

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสุภารัตน์  ภักดี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยอด เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ค่าพาหนะและค่าที่
พัก 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกเทศมนตรตีำบลทุ่งยาว 

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

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

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นางอัจฉรา  ชูอ่อน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้า
ร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ 

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

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

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นายกิตติศักดิ์  บุญทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เข้า
ร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด 

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

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

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นางธนิญาภรณ์  ทองแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วม
ประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     หวัหนา้ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวดัตรงั 

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

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

  ในการน้ี สำนักงานฯ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่ 

1. นางสาวศรินรัตน์  ภูสิทธิรัชพงศ์  
2. นายสุวิทย์  ทองหอม 
3. นางอรอนงค์  สุวรรณสมบูรณ์ 
4. นางอรุณ  คงแก้ว 

เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี ้ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ 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    ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน 
           (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา  
            ปี 2563 

เรียน     สาธารณสุขอำเภอวงัวเิศษ 

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

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

  ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวเบญจมาศ สุขศรีเพ็ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญ
การ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานเคียน เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมประกายกาญจน์ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าร่วมประชุมฯ 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


