


 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพดาน 

 “แนวทางขับเคลื่อนและการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  

และการบริหารงานงบคาบริการสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง(คาบริการ LTC) รวมกับอาสาสมัครบริบาล  

ในการดูแลผูสูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง” 
 

จัดโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

******************************************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามที่ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให

องคปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.

๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดขยาย

กลุมเปาหมาย เพื่อใหการดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ใน

สวนของการสนับสนุนคาบริการสาธารณสุขสําหรับ ผูที่มีภาวะพึ่งพิงใหครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ทุกกลุม

วัย และสอดคลองกับสิทธิของผูอายุในการไดรับความคุมครอง การสงเสริมและสนับสนุนดานบริการทางการแพทย

และการสาธารณสุข ตามกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ จึงไดแกไขเพิ่มประกาศคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเรื่อง

หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เปนตนมาโดยใหใชคําวา 

“ผูสูงอายุที่มีภาวะพึงพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง” แทน “ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ที่มีอยูในประกาศ ฉบับที่ ๑

ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยไดเสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ภายใต

แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยจะจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนใหแก

เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลเพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อดูแลผูสูงอายุที่

มีภาวะพึ่งพิง โดยแจงให เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด

ที่ มท๐๘๑๙.๒/ว๔๒๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

    ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ของเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางถูกตองตามขั้นตอน กระบวนการตั้งแตตนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และการ

ทํางานรวมกับอาสาสมัครบริบาล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสรางความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ตอ

ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนประธานกองทุนฯ กรรมการกองทุนฯอนุกรรมการกองทุนฯ ดานหรือฝายตางๆ

ตลอดจนผูที่เกี่ยวของหรือผูที่มีความสนใจและปลอดภัยตอการถูกตรวจสอบของผูกํากับดูแลหรือของหนวย

ตรวจสอบ 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้  จึงไดเชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิ เปนทั้งผูปฏิบัติงานจริง และเปนคณะทํางานในการรางและแกไข ปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพทั้งสองฉบับและรวบถึงแนบทายประกาศ ฉบับตางๆตลอดถึง เปนตนแบบในการทํา



๒ 

 

เอกสารและแนะนําขั้นตอนในการดําเนินงานตางๆ และตอบขอซักถามใหกับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกองทุนฯ มาโดย

ตลอด จึงถือไดวาเปนผูเชี่ยวชาญระดับตนๆของประเทศ ฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญ ประธานกองทุนฯ คณะกรรมการ

กองทุนฯ อนุกรรมการกองทุนฯฝายตางๆ ตลอดจนคณะทํางานหริอผูที่มีสวนเกี่ยวของ เขารวมโครงการพัฒนา

ศักยภาพดาน “แนวทางขับเคลื่อนและการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และการบริหารงานงบคาบริการ

สาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง(คาบริการ LTC) รวมกับอาสาสมัครบริบาล ในการดูแลผูสูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะ

พึ่งพิง” 
 

๒. วัตถุประสงค  

๒.๑ เพื่อใหผูเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจวิธีการปฏิบัติกระบวนการทํางานแบบทีละขั้นตอน เพื่อ

เจาะลึก เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ไดถูกตองและบริหารงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ เพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ แนวทางปฏิบัติการบริหารงานอาสาสมัครนักบริบาล

ทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหลักสูตรการดูแลผูสูอายุชั้นกลาง(๗๐ชั่วโมง) ในการทํางานรวมกับ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๓ เพื่อใหผูเขารวมโครงการ มีความรู ความเขาใจ ในแนวทางการดําเนินงาน การบริการดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิง (LTC) และบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

COVID -๑๙ 

๒.๔ เพื่อใหผูเขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจ บทบาท หนาที่ ของคณะกรรมการกองทุน แนวทาง 

วิธีการปฏิบัติ รวมถึงวิธีการแกไขปญหาในการทํางาน ใหถูกตองตามระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
 

๓. กลุมเปาหมาย   

 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ, อนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ, ผูบริหาร, 

สมาชิกสภา, ขาราชการ, พนักงานสวนทองถิ่นหรือพนักงานจางซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ หรือขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกตําแหนง ที่ผูบริหาร

ทองถิ่นเห็นสมควรใหเขารวมโครงการ 

๔. วิธีการ  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผูมีความรู ความชํานาญเฉพาะเรื่อง การแสดงความคิดเห็น และ

ซักถามปญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 

๕. วนัเวลา สถานที่  

 ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓         ณ. โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
 

๖. คาลงทะเบียน  

 ๖.๑ ใชงบประมาณหนวยงานตนสังกัดของผูเขารวมโครงการฯ เปนคาลงทะเบียนคนละ ๓,๙๐๐ บาท (สาม

พันเการอยบาทถวน) โดยสามารถเบิกจายไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และ



๓ 

 

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบดวย คาอาหารวาง - เครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน, 

กระเปา, เอกสารประกอบ, คาตอบแทนวิทยากร, คาจัดสถานที ่และประกาศนียบัตร  

๖.๒ คาที่พัก คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกจายจากงบประมาณหนวยงานตนสังกัดของผูเขารวมโครงการฯ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕  และ

ฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

๗. การสมัครและลงทะเบียน  

ผูที่ประสงคจะเขารวมโครงการฯ สามารถติดตอสํารองท่ีนั่งพรอมสงใบสมัครเขารวมโครงการฯ และสําเนา

หลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก Pay-In Slip ไดท่ี 

๗.๑ ทางโทรสาร  ๐๒-๑๕๙-๘๕๓๘ (อัตโนมัติ) 

๗.๒ ทาง E-mail stou.training.l@gmail.com 

>  สมัครแลวกรณุาชําระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร  

  ธนาคารกรุงไทย บัญชี ออมทรัพย  

  ชื่อบัญชี ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.     

  สาขา เมืองทองธานี       เลขที่บัญชี ๑๔๗-๐-๒๔๓๒๐-๒ 

>  เมื่อสงใบสมัครเขารวมโครงการฯ และสําเนาหลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก Pay-In Slip แลวกรุณาแจงการสง

ใบสมัครมาที่เบอรโทรศัพทหมายเลข ๐๘๐-๙๐๙-๐๑๙๑ หรือไลนไอดี @stoutraining 
 

๘. วิทยากร     

จาเอกอนันต  พันธุบานแหลม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี

คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ

พื้นที่ 

๙. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ๙.๑  ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศ เรื่อง  หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 

๒๕๖๑และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๖๒ ถูกตอง และบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

           ๙.๒ ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ แนวทางปฏิบัติการบริหารงานอาสาสมัครนักบริบาลทองถิ่น

เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหลักสูตรการดูแลผูสูอายุชั้นกลาง(๗๐ชั่วโมง) ในการทํางานรวมกับ กองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ และการควบคุมกํากับ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นฯ ไดอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ 

 ๙.๓ ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ การรับเงิน การใชจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกการ

ประชุมการเขียนโครงการ และการขอรับเงินอุดหนุน การอนุมัติโครงการ  การดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ไดอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ในสถานการณการภายหลังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -๑๙ 



๔ 

 

 ๙.๓ ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจ บทบาท หนาที่ ของคณะกรรมการฯ วิธีการปฏิบัติ รวมถึง

วิธีการแกไขปญหา  ไดถูกตองตามระเบียบอื่นๆท่ีเกี่ยวของ ไมใหถูกทักทวงจากหนวยตรวจสอบ 

  

๑๐. การประเมินผล 

 ๑๐.๑ ผูรับผิดชอบโครงการ สังเกตการณระหวางการเขารวมโครงการฯ เพื่อประเมินการเรียนรูและการมี

สวนรวมของผูเขารวมโครงการฯ 

 ๑๐.๒ ใหผูเขารวมโครงการฯ กรอกแบบประเมินผลรายวิชา เพื่อประเมินผลเนื้อหาของโครงการและ

วิทยากร ตลอดจนการประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแลว 

๑๑. การรับรองผล 

 ผูเขารวมโครงการฯ ไมต่ํากวา ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลจาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



                                                

     

 

 
 

กําหนดการโครงการพัฒนาศกัยภาพดาน 

“แนวทางขับเคลื่อนและการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  

และการบริหารงานงบคาบริการสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง(คาบริการ LTC) รวมกับอาสาสมัครบริบาล  

ในการดูแลผูสูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง” 
 

จัดโดย  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

วันที่หนึ่ง  

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ลงทะเบียน/รับเอกสาร/ชี้แจงรายละเอียดการอบรม 

ชี้แจงหลักสูตร  

 

วันที่สอง 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐. น.      บรรยายเรื่อง 

                          -  โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง 

                              ที่มาโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพึง 

  คุณสมบัติของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพึง 

  งบประมาณในการดําเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นฯ 

  การสรรหา บทบาทและหนาที่  การควบคุมกํากับและดูแลอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นฯ  

- แนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพชาติ  

“เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑และแกไขเพิ่ม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - ขั้นตอนการดําเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

“เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 

- กระบวนการการแตงตั้งคณะกรรมการฯ อนุกรรมการฯ คณะทํางาน 



- อํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการฯตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ “เรื่อง   หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน

และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 

-  การแสดงเจตจํานงกับ สปสช. การเสนอโครงการ การพิจารณา การประชุมคณะอนุ 

LTC การทําขอตกลง การเบิกจายเงิน เอกสารแบบฟอรม ตัวอยางที่ ใชในการ

ดําเนินงาน 

- เทคนิควิธีการทํางานของคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - กระบวนการการแตงตั้ง “อนุคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว

สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

“เรื่อง   หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๖๒ 

- แนวทาง เทคนิคการดําเนินงานการบริการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) 

 บรรยาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการดําเนินงานและการบริหารจัดการระบบ

หลักประกัน สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ 

                          - วิธีปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน และการจัดทํา

บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. - หลักการพิจารณาและอนุมัติโครงการ/การออกคําสั่ง/การรับเงินการจายเงินของ

หนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

                - ตัวอยางการจัดทําเอกสารงานกองทุน เชน การตั้งฎีกา การจดบันทึกรายงานการ

ประชุม เอกสารการเบิกจาย ตัวอยาง ระเบียบกองทุน 

- การรับเงิน การเบิกจายเงิน การจัดทําแผน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนยคนพิการ

และศูนยผูสูงอายฯุ 
      

วันทีส่าม 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐. น.      - ประเด็นสําคัญของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

“เรื่อง  หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒”

(ฉบับแกไขเพิ่มเติมใหม) 

 

 



๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.     - ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ “เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุน

และสงเสริมศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ  พ.ศ. ๒๕๖๐  

 - ปญหาการดําเนินงานดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง        

                  - เอกสารตัวอยาง แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานกองทุนฯ  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - การปฏิบัติงานกองทุนกับความเชื่อมโยงการทํางานขององคกรปกครองทองถิ่น 

                                หลักการของคณะกรรมการกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานฝายเลขานุการ     

กองทุน สปสช. 

- หลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เก่ียวขอกับกองทุนฯ 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 

๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. - เทคนิคการสรางความสําเร็จในการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพ้ืนที ่

 - เจาะลึกประเด็นปญหาในทางปฏิบัติในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนฯ 

   - ตอบปญหาขอซักถาม 

          

วิทยากรโดย :  จาเอกอนันต  พันธุบานแหลม  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี  คณะทํางานปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ                 - รับประทานอาหารวางเวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.  

           - รับประทานหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

            กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

        

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเขารวมโครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพดาน “แนวทางขับเคลื่อนและการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  

และการบริหารงานงบคาบริการสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง(คาบริการ LTC) รวมกับอาสาสมัครบริบาล  

ในการดูแลผูสูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง” 

ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ณ. โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ขอมูลหนวยงาน (กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง) 

ชื่อหนวยงาน……………………………………………………………………………………..…….............………..เลขที่..............................หมูที่.................. 

ตําบล....................................อําเภอ......................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย..................................... 

โทรศัพท.............................................โทรสาร.............................................ชื่อผูประสานงาน.................................................................... 

โทรศัพทผูประสานงาน...........................................................................................ขอสงบุคลากรเขารวมโครงการดังกลาว ดังนี้ 
 

ขอมูลผูสมัคร (กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง) 
 

๑.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................นามสกุล........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................................................... เบอรโทรศัพท................................................................... 

E-mail...............................................................................................................อาหาร    ทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   มุสลิม     

๒.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................นามสกุล........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................................................... เบอรโทรศัพท................................................................... 

E-mail...............................................................................................................อาหาร    ทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   มุสลิม     

๓.ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................นามสกุล........................................................................... 

ตําแหนง........................................................................................................... เบอรโทรศัพท................................................................... 

E-mail...............................................................................................................อาหาร    ทั่วไป   มังสวิรัติ   เจ   มุสลิม   

คาลงทะเบียน  :   

 

ชําระคาลงทะเบียนทานละ ๓,๙๐๐  (สามพันเการอยบาทถวน)  สามารถชําระหนางานได  

ราคานีไ้มรวมคาที่พัก คาพาหนะ คาอาหารเย็น  

ขั้นตอนการสมัคร  : 

 
กรุณากรอกขอมูลลงในใบสมัคร สงใบรับสมัคร พรอมรายละเอียดขอมูลมาที ่

โทรสาร (อัตโนมัติ)  : ๐๒-๑๕๙-๘๕๓๘  หรือ  E-mail  :  stou.training.l@gmail.com 

วิธีชําระเงิน   :    

 

คาลงทะเบียนสามารถโอนเขาบญัชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย  

ชื่อบัญชี ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.  

สาขา เมืองทองธานี    เลขที่บญัช ี๑๔๗-๐-๒๔๓๒๐-๒ 

ติดตอสอบถาม 

ฝายอบรม :  

เบอรโทรศัพทหมายเลข : ๐๘๐-๙๐๙-๐๑๙๑ หรือ Line ID : @stoutraining   

                                                                 
 

          (ลงชื่อ).............................................................ผูแจงรายชื่อ 

                                                                     (……………...........………………………...............………………) 

                                          ตําแหนง………………..……………………………………………………………… 



แบบฟอรมการชําระเงิน 

โครงการพัฒนาศักยภาพดาน “แนวทางขับเคลื่อนและการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  

และการบริหารงานงบคาบริการสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิง(คาบริการ LTC) รวมกับอาสาสมัครบริบาล  

ในการดูแลผูสูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง” 

ระหวางวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ณ. โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

(กรุณาเขียนดวยตัวบรรจง) 
 

ชื่อหนวยงาน……………………………………………………………………………………..…….............………..เลขที่..............................หมูที่.................. 

ตําบล....................................อําเภอ......................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย..................................... 

ชื่อผูเขารับการอบรม (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................นามสกุล...................................................... 

ตําแหนง...................................................................................... เบอรโทรศัพท.................................................เวลาโอนเงิน................น. 
 

 

 
 

ติดสําเนาใบนําฝากเงิน ที่ อปท. โอนคาลงทะเบียนบริเวณน้ี 

โปรดระบุเวลาในการโอน 
 

 

  

คาลงทะเบียน  : 

 

ชําระคาลงทะเบียนทานละ ๓,๙๐๐  (สามพันเการอยบาทถวน) สามารถชําระหนางานได 

ราคานีไ้มรวมคาที่พัก คาพาหนะ คาอาหารเย็น  

วิธีชําระเงิน   :    

 

คาลงทะเบียนสามารถโอนเขาบญัชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย  

ชื่อบัญชี ศูนยวิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มสธ.  

สาขา เมืองทองธานี   เลขที่บัญชี ๑๔๗-๐-๒๔๓๒๐-๒ 

ขั้นตอนการสงใบชําระเงิน :  

 

ใหหนวยงานนาํหลักฐานการโอนเงิน(สาํเนาใบนาํฝาก) ติดลงบนแบบฟอรมใบแจงการชําระเงนิและ  

กรอกขอมูลใหถูกตองครบถวน จากนั้น Fax หรือ แสกนหลักฐานการโอนเงิน พรอมรายละเอียดขอมูลมาที ่

โทรสาร (อัตโนมัติ)  : ๐๒-๑๕๙-๘๕๓๘  หรือ  E-mail  :  stou.training.l@gmail.com 

ติดตอสอบถามฝายอบรม :  

 

เบอรโทรศัพทหมายเลข : ๐๘๐-๙๐๙-๐๑๙๑ หรือ Line ID :  @stoutraining   

                      


