
 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น๓) เลขท่ี ๔๘๘/๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th 

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๕๔๐ 
 

                ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
                          

เรื่อง    ขอเชิญเป็นกรรมการตดัสินโครงการเดน่ในงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน 
          สุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปงีบประมาณ  
          ๒๕๖๓ 

เรียน    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑. กำหนดการประชุมฯ           จำนวน    ๑   ฉบับ 
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนนนำเสนอผลงานโครงการเด่นฯ        จำนวน    ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนด 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุ
และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มี
ภาวะพึ่งพิง(LTC) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๑๓ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงาน
ประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและ
กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งส้ิน ๒๕๐ คน นั้น   

    ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ได้แก่ 
๑. นางสาวเปรมจิต  หงษ์อำไพ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
๒. นางสาวอุสาห์  เพ็งภารา  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
๓. นางสาวรศนา  ศาสน์พิสุทธิกุล ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกร 
๔. นางแวสะลาเมาะ   สะนิ  ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

เป็นกรรมการตัดสินโครงการเด่นฯ ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ 
สงขลา 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายบุญชัย  พริิยกจิกำจร) 

รองผู้อำนวยการ  รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

 

กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทรศัพท์ 0 7423 3888   โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธ์ุ  โทร. 08 6694 0954  E-mail : somchai.l@nhso.go.th 
                 นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข โทร. 09 0197 5263 E-mail : thanyarat.c@nhso.go.th 
FM-๐๑-๐๔๑            ฉบับที่ ๐๑ 

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  



 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น๓) เลขท่ี ๔๘๘/๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th  

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๕๔๐ 
 
                ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
                          

เรื่อง    ขอเชิญเป็นกรรมการตดัสินโครงการเดน่ในงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน 
          สุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปงีบประมาณ  
          ๒๕๖๓ 

เรียน    ท้องถิ่นจังหวดัปัตตาน ี

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑. กำหนดการประชุมฯ           จำนวน    ๑   ฉบับ 
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนนนำเสนอผลงานโครงการเด่นฯ        จำนวน    ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนด 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาว
ผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที ่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน 
๑๑๓ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งส้ิน 
๒๕๐ คน นั้น   

    ในการนี้สำนักงานฯ ขอเชิญ นางศรีสมพร  นิลวิสุทธิ์ ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ เป็นกรรมการตัดสินโครงการเด่นฯ ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต ๑๒ สงขลา 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายบุญชัย  พริยิกจิกำจร) 

รองผู้อำนวยการ  รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

 
 

กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทรศัพท์ 0 7423 3888   โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์  โทร. 08 6694 0954  E-mail : somchai.l@nhso.go.th 
                 นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข โทร. 09 0197 5263 E-mail : thanyarat.c@nhso.go.th 
 

FM-๐๑-๐๔๑            ฉบับที่ ๐๑ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  



 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น๓) เลขท่ี ๔๘๘/๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th  

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๕๔๐ 
 
                ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
                          

เรื่อง    ขอเชิญเป็นกรรมการตดัสินโครงการเดน่ในงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน 
          สุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปงีบประมาณ  
          ๒๕๖๓ 

เรียน    สาธารณสุขอำเภอหนองจกิ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑. กำหนดการประชุมฯ           จำนวน    ๑   ฉบับ 
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนนนำเสนอผลงานโครงการเด่นฯ        จำนวน    ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนด 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาว
ผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที ่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน 
๑๑๓ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งส้ิน 
๒๕๐ คน นั้น   

    ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายอาแว  ลือโมะ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอหนองจิก  
เป็นกรรมการตัดสินโครงการเด่นฯ ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ 
สงขลา 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายบุญชัย  พริิยกจิกำจร) 

รองผู้อำนวยการ  รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

 

กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทรศัพท์ 0 7423 3888   โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์  โทร. 08 6694 0954  E-mail : somchai.l@nhso.go.th 
                 นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข โทร. 09 0197 5263 E-mail : thanyarat.c@nhso.go.th 
 

FM-๐๑-๐๔๑            ฉบับที่ ๐๑ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  



 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น๓) เลขท่ี ๔๘๘/๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th  

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๕๔๐ 
 
                ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
                          

เรื่อง    ขอเชิญเป็นกรรมการตดัสินโครงการเดน่ในงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน 
          สุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปงีบประมาณ  
          ๒๕๖๓ 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอน ี

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑. กำหนดการประชุมฯ           จำนวน    ๑   ฉบับ 
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนนนำเสนอผลงานโครงการเด่นฯ        จำนวน    ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนด 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน 
๑๑๓ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งส้ิน 
๒๕๐ คน นั้น   

    ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นายสุวิทย์ หมาดอะดัม ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ 
เป็นกรรมการตัดสินโครงการเด่นฯ ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ 
สงขลา 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายบุญชัย  พริิยกจิกำจร) 

รองผู้อำนวยการ  รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

 

กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทรศัพท์ 0 7423 3888   โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์  โทร. 08 6694 0954  E-mail : somchai.l@nhso.go.th 
                 นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข โทร. 09 0197 5263 E-mail : thanyarat.c@nhso.go.th 
 

FM-๐๑-๐๔๑            ฉบับที่ ๐๑ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  



 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น๓) เลขท่ี ๔๘๘/๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th  

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๕๔๐ 
 
                ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
                          

เรื่อง    ขอเชิญเป็นกรรมการตดัสินโครงการเดน่ในงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน 
          สุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปงีบประมาณ  
          ๒๕๖๓ 

เรียน    ท้องถิ่นอำเภอโคกโพธ์ิ 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑. กำหนดการประชุมฯ           จำนวน    ๑   ฉบับ 
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนนนำเสนอผลงานโครงการเด่นฯ        จำนวน    ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนด 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน 
๑๑๓ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งส้ิน 
๒๕๐ คน นั้น   

    ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นางสาวเกศกานดา งวดเนี่ยว ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอโคกโพธิ์  
เป็นกรรมการตัดสินโครงการเด่นฯ ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ 
สงขลา 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายบุญชัย  พริิยกจิกำจร) 

รองผู้อำนวยการ  รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

 

กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทรศัพท์ 0 7423 3888   โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์  โทร. 08 6694 0954  E-mail : somchai.l@nhso.go.th 
                 นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข โทร. 09 0197 5263 E-mail : thanyarat.c@nhso.go.th 
 

FM-๐๑-๐๔๑            ฉบับที่ ๐๑ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  



 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น๓) เลขท่ี ๔๘๘/๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th  

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๕๔๐ 
 
                ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
                          

เรื่อง    ขอเชิญเป็นกรรมการตดัสินโครงการเดน่ในงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน 
          สุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปงีบประมาณ  
          ๒๕๖๓ 

เรียน    ท้องถิ่นอำเภอยะรงั 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑. กำหนดการประชุมฯ           จำนวน    ๑   ฉบับ 
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนนนำเสนอผลงานโครงการเด่นฯ        จำนวน    ๑   ฉบับ  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนด 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาว
ผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที ่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน 
๑๑๓ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งส้ิน 
๒๕๐ คน นั้น 

    ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นางอาอีเซาะ แวเด็ง ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอยะรัง เป็นกรรมการ
ตัดสินโครงการเด่นฯ ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายบุญชัย  พริิยกจิกำจร) 

รองผู้อำนวยการ  รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทรศัพท์ 0 7423 3888   โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์  โทร. 08 6694 0954  E-mail : somchai.l@nhso.go.th 
                 นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข โทร. 09 0197 5263 E-mail : thanyarat.c@nhso.go.th 
 

FM-๐๑-๐๔๑            ฉบับที่ ๐๑ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  



 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น๓) เลขท่ี ๔๘๘/๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th  

ที่ สปสช. ๕.๓๓/ว.๔๕๔๐ 
 
                ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
                          

เรื่อง    ขอเชิญเป็นกรรมการตดัสินโครงการเดน่ในงานประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกัน 
          สุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปงีบประมาณ  
          ๒๕๖๓ 

เรียน    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปตัตาน ี

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย   ๑. กำหนดการประชุมฯ           จำนวน    ๑   ฉบับ 
  ๒. เกณฑ์การให้คะแนนนำเสนอผลงานโครงการเด่นฯ        จำนวน    ๑   ฉบบั  

   ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปัตตานี ได้กำหนด 
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาว
ผู ้สูงอายุและบุคคลที ่มีภาวะพึ ่งพิง จังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที ่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมปาร์คอินทาวน์(ปาร์ควิว) อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาว
ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี จำนวน 
๑๑๓ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งส้ิน 
๒๕๐ คน นั้น   

    ในการน้ีสำนักงานฯ ขอเชิญ นางฟาตีเม๊าะ นิมะ ตำแหน่ง อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เป็น
กรรมการตัดสินโครงการเด่นฯ ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายบุญชัย  พริิยกจิกำจร) 

รองผู้อำนวยการ  รกัษาการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ เขต ๑๒ สงขลา 

 
กลุ่มภารกิจกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ 
โทรศัพท์ 0 7423 3888   โทรสาร 0 7423 5494 
ผู้รับผิดชอบ : ภ.ก.สมชาย  ละอองพันธุ์  โทร. 08 6694 0954  E-mail : somchai.l@nhso.go.th 
                 นางสาวธัญญารัตน์  เจริญสุข โทร. 09 0197 5263 E-mail : thanyarat.c@nhso.go.th 
 

FM-๐๑-๐๔๑            ฉบับที่ ๐๑ 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑  



 
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
อาคารสยามนครินทร์คอมเพล็กซ์(ชั้น๓) เลขท่ี ๔๘๘/๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๓๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๙๔   Website : http://songkhla.nhso.go.th  


