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(ร่าง) ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ด้านการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่” รุ่นที่  3 

วันที่  16 – 19  ธันวาคม  2563 
ณ ห้องประชุม  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

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

 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม  2563 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม  2563 
เวลา 07.45-08.45 น.  ลงทะเบียน /จุดคัดกรอง 
เวลา 09.10-09.15 น.  กล่าวต้อนรับ  
    โดย  ผศ.ดร นพ.ภูดิท เตชาติวฒัน์ ผู้อ านวยการสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

                              โดย นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
                     ผู้ด าเนนิรายการ โดย ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส 

เวลา 09.15-10.00 น.  เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ 
                                 “พลังท้องถิ่นกับการบรหิารจัดการระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน”   

- 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. เกริ่นน า การสร้างการมีส่วนร่วม 
   วิทยากร   ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส  
เวลา 10.30-12.00 น. การสร้างการมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้”   

กระบวนกร  รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และทีมสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
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เวลา 13.00-15.00 น. แนวทางและวิธีปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสขุภาพในระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
   กระบวนการกลุ่ม ชวนคิด ทบทวน จากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่ 

1. ขั้นตอนการด าเนนิงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาr
แห่งชาติ “เร่ือง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561”(ฉบับใหม่)การแสดงเจตจ านง การ
จัดตั้งกองทุน การบริหารจัดการกองทุน 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 าเนนิงานภายใต้กองทนุ 
กระบวนกรกลุ่ม โดย ทีมสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน และทมีงานกองทนุกปท. 

เวลา 15.00-16.00 น.   น าเสนอ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนจากกระบวนการกลุ่มกองทุน กปท. 
       กระบวนกร โดย ทีมสถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน  และทีมงาน กองทนุ กปท. สปสช. 

เวลา16.00-16.30 น.    สรุปการเรียนรู้ - แบบฝึกหัด ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้   
                            โดย ทีมสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 
เวลา 09.00-10.00 น.   เจตนารมณ์ ประกาศ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ด าเนินงานบริหารกองทุน กปท. และความเชื่อมโยง 

       การด าเนินงานร่วมกับระเบียบและประกาศของกระทรวงมหาดไทยใชป้ระกอบการด าเนินงาน กปท. 
                            วิทยากร   
                             นางอุษณีย์ ทอย นักวิชาการการเงินและบัญชี ช านาญการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
                             นายวีระชัย ก้อนมณี  ผู้อ านวยการส านักสนบัสนนุระบบบริการสุขภาพชุมชน 
                             ด าเนินรายการโดย ดร. ดุสิต ศรีโคตร  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 
เวลา 10.00-12.00 น.  เทคนิคการบริหารจัดการกองทุน กปท.ให้ถกูต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบฯ 
                           เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและทุกคนเป็นเจ้าของ 

      - ถอดประสบการณ์ การบริหารกองทุน กปท. ภายใต้ประกาศ ระเบียบและ 
        หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
      วิทยากร  นายดุสิต ทนัสมยั ผอ.รพสต  ต าบลท่าไม้  อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี     

       กปท.ดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ จากงานมหกรรมกองทุนท้องถิ่น ปี 2562 
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เทคนิคการสร้างความส าเร็จในการขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
                            ทอ้งถิ่นหรือพ้ืนที่และงานบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง (LTC) 

นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ และทีมงาน  
อบต.แสนตอ อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุรี  

      กระบวนกร  ทีมสถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน น าการเรียนรู้และชวนคิดวิเคราะห์ 
เวลา 12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา 13.00-15.00 น.  กระบวนการถอดบทเรียน ด้วยเทคนิค “BODY PAINT”  

      วิทยากร รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ  
เวลา 15.00-16.30 น.  น าเสนอแลกเปลี่ยน  สรุปการเรียนรู ้- แบบฝึกหัด  
        กระบวนกร  ทีมสถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน 
 
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม  2563 
เวลา 09.00-10.00 น. วิธีปฏิบัติในการใช้งานโปรแกรม กปท. เพ่ือจัดท าระบบบญัชี 

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

เวลา 10.00-11.00 น.     วิธีปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการด าเนินงานการบริการดูแลระยะยาว            
                               ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (LTC) 

ประเด็นปัญหาการด าเนนิงานและการแก้ไข 
ทบทวน แลกเปลี่ยน สรุป 

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

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

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

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

 
 

 
 RV  8  ตุลาคม 2563 

 

หมายเหตุ :  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

               อาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น.  และ  14.00-14.15 น. 
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ทีมวิทยากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อรณุศรี  มงคลชาติ   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีระวทิย์  รัตนพันธ์            
3. รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี   สุขสาโรจน์   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินท์  เล่าซี้ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมศักดิ์  วงศาวาส   

 
 
 

ทีมวิทยากร ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

1. นายวีระชัย  ก้อนมณี 
2. นายอาทิตย์  วสุรัตน์ 
3. นางศศิธร ไชยสิทธิพร 
4. นางสาวใจเดียว โกมลเพชร์ 
5. นางชนาทิพย์  มารมย์ 
6. นางระนอง  สุขเกษม 
7. นางสาวศิริลักษณ์  ฟักทิม  

 


