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ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 

ด้ำนกำรสร้ำงระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รุ่นที่ 2 
วันที่ 30 กรกฎำคม - 2 สิงหำคม 2563  

ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ   

============================================================================================================================================== 

 

วันพฤหัสบดีที่  30 กรกฎาคม  2563  
เวลา 13.00 - 16.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร  
 

 

วันศุกร์ที่  31 กรกฎาคม  2563  
เวลา 07.45-08.45 น.  ลงทะเบียน /จุดคัดกรอง  
เวลา 09.10-09.15 น.  กล่าวต้อนรับวทิยากรและผู้เข้ารับการอบรม  

  ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวฒัน์ ผูอ้านวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

  นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

  ผู้ด าเนนิรายการ ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส  
เวลา 09.15-10.00 น. เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ 
                                “พลังท้องถิ่นกับกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพชุมชนที่ยั่งยืน”   

- พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 กับการสนับสนนุการมีส่วนร่วมของ 
  ท้องถิ่นในการด าเนนิงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) 
- หลักการและเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุน กปท. (3 กองทนุท้องถิ่นในระบบ 
  หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 
1) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทนุต าบล/เทศบาล) 
2) กองทุนสนบัสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุทีม่ีภาวะพึ่งพงิ (กองทุน LTC) 
3) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทีจ่ าเปน็ต่อสุขภาพระดบัจังหวัด (กองทุนฟื้นฟฯูจังหวัด) 

โดย นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการส านักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
เวลา 10.00-10.30 น. “กลไกสมองกับกำรเรียนรู้” 
   วิทยากร   รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ  
เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
เวลา 10.45-12.00 น. เจตนำรมณ์ ประกำศ ระเบียบ และหลักเกณฑท์ี่ใช้ด ำเนินงำนบริหำรกองทุน กปท.  

และควำมเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนร่วมกับระเบียบและประกำศของกระทรวงมหำดไทย 
ใช้ประกอบกำรด ำเนินงำน กปท. 
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                            วิทยากร  
นางอุษณีย์ ทอย นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่   
นายวีระชัย ก้อนมณี  ผู้อ านวยการส านักสนับสนนุระบบบริการสุขภาพชุมชน 

                                 ด าเนินรายการ โดย ดร. ดุสิต ศรีโคตร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00-13.30 น. เกริ่นน ำ กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
   กระบวนกร  ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส  
เวลา 13.30-16.00 น. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมเรียนรู้”   

กระบวนกร  รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และทีมสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
(รับประทานอาหารว่างระหวา่งกระบวนการ) 

เวลา 16.00-16.30 น.       สรุปกำรเรียนรู้ - แบบฝึกหัด ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้   
                             โดย ทีมสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00-09.30 น.   Check-in ทบทวนกำรเรียนรู้ 
   กระบวนกร  ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส 
เวลา 09.30-11.00 น.   แนวทำงและวิธีปฏิบัติงำนกองทุนหลักประกันสขุภำพในระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
        กระบวนการกลุ่ม ชวนคิด ทบทวน จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่ 

1. ขั้นตอนการด าเนนิงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ “เร่ือง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561”(ฉบับใหม่)การแสดงเจตจ านง                  
การจัดตั้งกองทุน การบริหารจดัการกองทุน การสมทบงบประมาณ การยุบ ยกเลิกกองทุน 

2. กระบวนการแต่งตัง้คณะกรรมการ กปท. อนุกรรมการอ านาจหน้าที่ในการด าเนนิงาน การ
พิจารณาสนับสนนุโครงการตามวัตถุประสงค์ของประกาศฯ/กระบวนการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พิง (LTC) 
อ านาจหนา้ที่และการด าเนนิงานบริการดูแลระยะยาวส าหรับผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ (LTC) 

3. การจัดท าแผนการเงินกองทุนฯ การบริหารการเงิน การบันทึกรายงานการประชุม หลักฐาน
การเงิน การเบิกจ่ายเงิน เอกสารแบบฟอร์ม ตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินงาน 

4. การจัดท าแผนสุขภาพชุมชนและการพัฒนากองทุน กปท. ให้มีประสิทธิภาพ การเสนอโครงการ
โดยหน่วยงาน องค์กรหรือภาคประชาชน 

5. การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานภายใต้กองทนุกระบวนกรกลุ่ม โดย ทีมสถาบนั
พัฒนาสุขภาพอาเซียน และทีมงานกองทนุกปท. 

เวลา 11.00-12.00 น. น ำเสนอ วิเครำะห์ แลกเปลี่ยนจำกกระบวนกำรกลุ่มกองทุน กปท. 
      กระบวนกร โดย ทีมสถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน  และทีมงาน กองทุน กปท. สปสช. 

เวลา 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
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เวลา 13.00-16.00 น.  เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรกองทุน กปท.ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตำมระเบียบฯ 
                            เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และทุกคนเป็นเจ้ำของ 

      - ถอดประสบการณ์ การบริหารกองทุน กปท. ภายใต้ประกาศ ระเบียบและ 
         หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
       วิทยากร  นายบุญชอบ ทบัไกร  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและทีมเทศบาลต าบลหลักห้า  
     ตาบลโรงเข้  อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร     
     เทคนิคกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับ 

                          ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่และงำนบริกำรดูแลระยะยำวส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (LTC) 
วิทยากร  นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ ปลดัองค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ และทีมงาน  
อบต.แสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี  

     กระบวนกร  ทีมสถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน น าการเรียนรู้และชวนคิดวิเคราะห์ 
เวลา 16.00-16.30 น.  น ำเสนอแลกเปลี่ยน  สรุปกำรเรียนรู้ - แบบฝึกหัด  
        กระบวนกร  ทีมสถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน  
 
วันอาทิตยท์ี่  2 สิงหาคม 2563  
เวลา 09.00-10.00 น. วิธีปฏิบัติในกำรใช้งำนโปรแกรม กปท. เพ่ือจัดท ำระบบบญัชี 

ประเด็นปัญหาการด าเนนิงานและการแก้ไข  
ทบทวน แลกเปลี่ยน สรุป 
วิทยากร  นายอาทิตย์ วสุรัตน์ และทีมงาน กปท. สปสช 

เวลา 10.00-11.00 น.      วิธีปฏิบัติกำรใชง้ำนโปรแกรมกำรด ำเนินงำนกำรบริกำรดูแลระยะยำว            
                               ส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง  (LTC) 

ประเด็นปัญหาการด าเนนิงานและการแก้ไข  
ทบทวน แลกเปลี่ยน สรุป 

  วิทยากร  นางศศิธร ไชยสิทธิพร และ ทีมงานกองทุน LTC  สปสช. 
เวลา 11.00-12.00 น. สรุปเรียนรู้ในกำรสร้ำงระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) 
วิทยากร  รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00-15.00 น. พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร 
   โดย  ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวฒัน์ ผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 
 

RV 27 กรกฎำคม 2563 

       หมายเหตุ :     ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม 

                         อาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น.  และ  14.00-14.15 น.   บริเวณหนา้ห้องประชุมบญุศิริ 
                         อาหารกลางวัน  12.00 – 13.00 น.   รับประทาน  ณ  หอ้งประชุม  2108 
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ทีมวิทยำกรของสถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อรณุศรี  มงคลชาติ    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ชีระวิทย์  รัตนพันธ์             
3. รองศาสตราจารย์  ดร. ธันวด ี  สุขสาโรจน ์    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อรพินท์  เล่าซี้     
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมศักดิ์  วงศาวาส        

 
 

ทีมวิทยำกร  ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
1. นายวีระชัย  ก้อนมณี 
2. นายอาทิตย์  วสุรัตน์ 
3. นางศศิธร ไชยสิทธิพร 
4. นางสาวใจเดียว โกมลเพชร์ 
5. นางชนาทิพย์  มารมย์ 
6. นางระนอง  สุขเกษม 
7. นางสาวศิริลักษณ์  ฟักทิม  
8. นายเอนกสรร   วงค์สาย (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลพอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร) 

 
 

 

ประสำนงำน: ส ำนักงำนกำรศึกษำและบริกำรวิชำกำร  สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน 
1. นางพิชญ์สินี   เพียรอนุกูลบุตร โทร. 081-3819484 
2. นางสาวชัชชฎา  เรืองขจร  โทร. 089-4859973 

 
 
 

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


