
FM-01-038          ฉบบัท่ี 01 
วนัท่ี 19 สิงหาคม 2551 

 

 
 

ที่  สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๒๒๓ 
  

                                                                   ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน 
           ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่  

๑. นายอัลดุลกอเดร์  การีนา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๒. นายฮาริซ์ กาซอร์   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓. นางสาวรอฮิหม๊ะ จูบิง  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกต ุ

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางประภัสสร  ขวัญกะโผะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
นาเกตุ ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพืน้ที่
และกองทุนดูแลระยะยาวผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอยะรัง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายการียา  ยือแร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลยะรัง ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอไม้แก่น 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายแวอิลยัส  อีบุ๊ ตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในฐานะคณะทำงานฯ 
เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกเทศมนตรตีำบลหนองจกิ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่  

๑. นายมะรอกี  เวาะเล็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๒. นางสาวซำซียะห์  ดือราแม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ 

ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู ้ส ูงอายุและบุคคลที ่ม ีภาวะพึ ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นางกัลยา  เอี่ยวสกุล 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ และเป็นกรรมการตัดสินโครงการเด่นฯ ในงาน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและ
บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริง่ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นางวรรณาพร  บัวสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู ่

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายอับดุลก้อเดช  โต๊ะยะลา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกเทศมนตรตีำบลยะหริ่ง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายไพจิตร  บุญทอง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยะหริ ่ง ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรกั 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายมูหะหมัด วันสุไลมาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายอัสมิน   หะยีนิเงาะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่  
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร ่

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นางเครือวัลย์  ลาภานันท์ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ในฐานะคณะทำงาน
ฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายกองค์การรหิารส่วนตำบลตาแกะ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นางวลีรวี ขุนรอง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายรอมซี  สาและ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นางสาวซากยีะ  บาราเฮง  

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ ท่าน ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัด
ปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์ค
อินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดัปตัตาน ี

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่  

๑. นางสุภรณ ์สมบูรณ์   ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
๒. นายมานิตย์   ครอบครอง  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอยะรัง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นายมูฮำหมัดนาเซร์  ดอเลาะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
ชำนาญการ ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
พื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอยะหริ่ง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายอับดุลราซัค กุลตามา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายอิดเรส  อาบู ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอมายอ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวนิกามีลา  นิกะจิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ใน
ฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอหนองจกิ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นางพรศิริ  ขันติกุลานนท์ ตำแหน่ง ผช.สาธารณสุขอำเภอ ในฐานะ
คณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุน
ดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓          

เรียน   สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย   กำหนดการประชุม       จำนวน   ๑   ฉบับ  

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

ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายอิมรอน กะสูเมาะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ในฐานะคณะทำงานฯ เข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามห้วงเวลาดังกล่าว  
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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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 


