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วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกเทศมนตรตีำบลนาตาล่วง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ พันจ่าเอกไชยา  สุทธิโภชน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายปฏิพัฒน์  ไกรสุทธิ์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง 
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัตรัง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายมงคล  สองทิศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกเทศมนตรตีำบลคลองปาง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายสราวุธ  พรหมมินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ในฐานะคณะทำงานฯ และเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย หัวข้อ “ทิศทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในระยะสุดท้ายของชีวิตกับ
การดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบล” เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที ่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวณพัชญ์ปภา  เกรียงไกรศักด์ิ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 



FM-01-038          ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี ้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสมใจ  เป้าทอง ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นางประจวบ  ชยัเกษตรสิน 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัด
ตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางวลัยภรณ์  เยาดำ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
นาโยงเหนือ ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื ้นที ่และกองทุนดูแลระยะยาวผู ้ส ูงอายุและบุคคลที ่ม ีภาวะพึ ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 



FM-01-038          ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวจารีพันธ์  ฝันนิมิตร ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสุภารัตน์  ภักดี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด 
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกเทศมนตรตีำบลทุ่งยาว 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางอัจฉรา  ชูอ่อน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายกิตติศักดิ์  บุญทอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 



FM-01-038          ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี ้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางธนิญาภรณ์  ทองแจ้ง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นางสาวศรินรตัน์ ภูสิทธิรัชพงศ์ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื ้นที ่และกองทุนดูแลระยะยาวผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ่งพิง  
จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวขอ้ง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายสุวิทย์ ทองหอม 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื ้นที ่และกองทุนดูแลระยะยาวผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ่งพิง  
จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้ารว่มประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 



FM-01-038          ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นางอรอนงค์ สุวรรณสมบูรณ ์

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื ้นที ่และกองทุนดูแลระยะยาวผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ่งพิง  
จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นางอรณุ  คงแก้ว 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื ้นที ่และกองทุนดูแลระยะยาวผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ่งพิง  
จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ทา่นเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 

  
                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดตรัง ปงีบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอวังวิเศษ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปล่ียน
เรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง 
ปีงบประมาณ จังหวัดตรัง ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพ
และจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั ้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตรัง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC)และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับอำเภอ   

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวเบญจมาศ สุขศรีเพ็ง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานเคียน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื ้นที ่และกองทุนดูแลระยะยาวผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ่งพิง  
จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้อง/ท่านเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนิธินาถ  ศิริเวช) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 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 

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 
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