สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายตรา เหมโคกน้อย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วตำบลปากน้ำ
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้ สำนัก งานฯ ขอเชิญ นายวรวิทย์ กาเส็มส๊ะ ตำแหน่ ง ผู้ อำนวยการกองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายอับดุลเลาะฮ์ นารอยี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนัก งานฯ ขอเชิญ นายสมนึ ก อาดตันตรา ตำแหน่ ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวิตรี อนันตะพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นยกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้ ส ำนั ก งานฯ ขอเชิ ญ นางเกศวรางค์ สารบั ญ ตำแหน่ ง หั ว หน้ าฝ่ า ยบริ ก ารสาธารณสุ ข
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายกูดนัย ราเหม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัด
สตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นางสาวอนัญญา แสะหลี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัด
สตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละงู

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางชัญ ญานุ ช พุ่ มพวง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวนิสากร บุญช่วย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่
๑. นายลิขิต อังศุภานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. นายสุทิน หมูดเอียด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
FM-01-038

ฉบับที่ 01
วันที่ 19 สิ งหาคม 2551

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔ Website : http://songkhla.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

สาธารณสุขอำเภอควนโดน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้ สำนั ก งานฯ ขอเชิ ญ นายวี รพล มรรคาเขต ตำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยการโรงพยาบาลส่ งเสริม
สุขภาพตำบลย่านซื่อ ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว
ขอแสดงความนับถือ

(นางนิธินาถ ศิริเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา

กลุ่มงานภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
โทร. ๐๗๔-๒๓๓๘๘๘ ต่อ ๕๓๖๙ โทรสาร ๐๗๔-๒๓๕๔๙๔
ผู้ประสานงานหลัก :นางสาวธัญญรัตน์ เจริญสุข ๐๙๐-๑๙๗๕๒๖๓
ผู้ร่วมประสานงานร่วม: ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ โทร. ๐๙๘ -๒๗๙๗๗๑๒
Email : somchai.l@nhso.go.th,twoseadj@gmail.com
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ (ชั้น ๓) ๔๘๘/๘๘ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
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ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน

นายเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการประชุม

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนั กงานหลักประกันสุข ภาพแห่ งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนั บสนุนกองทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
ปีงบประมาณ จังหวัดสตูล ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่ น ในประเด็ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง การเสวนาเชิ ง วิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพ
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ
ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัด
สตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
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