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เรื่อง ขอเชิ ญ ส่ ง บุ ค ลากรเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพคณะกรรมการบริ ห ารงานกองทุ น
หลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุนและเลขาธิการกองทุน)
เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง
อ้างถึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10
อุบลราชธานี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่
(หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุนและเลขาธิการกองทุน)
ด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ หลักสูตรผู้บริหาร
กองทุน: ประธานกองทุนและเลขาธิการกองทุน จานวน 4 รุ่น ๆ ละ 45 คน ซึ่งรุ่นแรกจะจัดอบรมใน
วันที่ 19-21 เมษายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอข.) อาเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารกองทุนและคณะกรรมการบริหารงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบเขต 10 อุบลราชธานี และพื้นที่ที่สนใจมีความรู้
ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชนแก่คณะกรรมการ แนวคิดและการจัดทาโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
พื้นที่สู่การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างแรงบันดาลใจและปรับแนวคิดของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยได้รับการ
สนั บ สนุ น จากวิทยากรจากส านั กงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติเขต 10 อุบลราชธานี ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง
ในการนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใคร่ขอเรียน
เชิญท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมฯและขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ ๔,0๐๐ บาท (สี่พันบาท)
(ราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ โดยไม่รวมค่าเดินทาง) โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) สาหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่า
เบี้ยเลี้ยง สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ)
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่
(หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุน และเลขาธิการการกองทุน)
หลักการและเหตุผล
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลหรือกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ได้ดาเนินงาน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ร่วมกับ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้การบริหาร
จัดการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวและมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการปูองกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยดาเนินกิจกรรม 4
ประเภท คือ กิจกรรมการบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการ
สาธารณสุ ข กิ จ กรรมสนั บ สนุ น สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพโดยประชาชนและชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น และกิ จ
กรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาศักยภาพกรรมการโดยดาเนินกลุ่มเปูาหมาย 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
แม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในหลายมาตราได้กาหนดให้ประชาชนและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิ
ในการเข้าถึงบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ ที่ผ่านมาสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบสิทธิ ได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในระบบหลักประกัน สุข ภาพมากขึ้นในอนาคต ส าหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในบทบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4)
ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและกาหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กร
มหาชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานเพื่อแสวงหาผลกาไร ดาเนินงาน และ
บริหารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ
โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ให้มี
คณะกรรมการสนับสนุน และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กร
ดังกล่าวเป็นผู้ดาเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย
ให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน (สานักงานหลักประกันสุขภาพ, 2550)
จากการดาเนินการที่ผ่านมา พบว่า มีจานวนองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) และเทศบาล
ทั้งประเทศ ทั้งหมด 7,776 แห่ง ในปี พ.ศ. 2549 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่สมัครเข้า
ร่วมมีกองทุนสุขภาพตาบล จานวน 870 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.19 ปี พ.ศ.2550 เพิ่ม 18 แห่ง รวม
เป็น 888 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.42 ปี จนถึงปี พ.ศ.2558 มีการขยายไปถึง 7,760 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 99.79 (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2558) คณะกรรมการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่
มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพมาจากหลายภาคส่วน ทั้งโดย
ต าแหน่ ง และจากการคั ด เลื อ กจ านวน 10-15 คน มี ห น้ า ที่ ใ นการบริ ห ารจั ด การเงิ น กองทุ น
หลักประกัน สุขภาพระดั บท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ภายใต้ การ
กากับ ดูแลขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นทั้งนี้การดาเนินงานกองทุนหลั กประกันสุ ขภาพระดั บ
ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ จ ะประสบผลส าเร็ จ มากน้ อ ยเพี ย งใดย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ การตอบสนองต่ อ กองทุ น

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพเป็น
สาคัญ (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2549) ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
7,760 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 99.79 ที่สมัครเข้าร่วมกองทุนสุขภาพตาบล และการดาเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุน ที่ผ่ านมายังพบปัญหาหลายด้าน เช่น การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการ
ดาเนินงานกองทุน การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุน รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการจัดการกองทุนที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณที่ล่าช้า และการใช้จ่ายเงินกองทุ นที่ไม่สมดุล
การเบิกจ่ ายเงินงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่เหลือค้างจ่ายกว่า 5 พันล้านในปี พ.ศ. 2560
(สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560)
การจัดประชุม หรือ อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ เป็นกลไกสาคัญต่อความสาเร็จของการดาเนิ นงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ เพราะคณะกรรมการเป็นบุคคลสาคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาค
ประชาชน ที่จะทาให้เกิดการทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนและเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาการ
ดาเนินงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตและส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความต้องการประชาชนในพื้นที่ดังนั้นคณะกรรมการจึง
จาเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจร่วมกันบริหารจัดการกองทุนฯ ดังนั้นเพื่อให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการกองทุน มีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงาน
ด้านส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชนได้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ภารกิจที่ระบุในข้อตกลงการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่กับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อันจะส่งผลให้เกิดมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สร้ างเสริมสุ ขภาพ การปู องกัน โรคเรื้องรัง และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพและการ
ดารงชีวิต ตลอดจนทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
และทุกพื้นที่
สาหรับเขต 10 อุบลราชธานี มี อปท.ทั้งหมด 663 แห่ง และเข้าร่วมกองทุนสุขภาพระดับ
พื้นทีท่ ั้งหมด 658 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 99.25 การดาเนินการที่ผ่านมายังพบปัญหาในการดาเนินงาน
กองทุนด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ มีเพียงร้อยละ 47 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เปูาหมายร้อยละ 60 และยังพบว่า ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที่ คือ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์น้อย
งบประมาณของกองทุ น น าไปใช้ไ ม่ ต รงกับ วั ต ถุ ประสงค์ การเบิก จ่ า ยงบประมาณไม่ เ ป็น ไปตาม
เปูาหมาย และงบประมาณกองทุนที่ได้รับจัดสรรล่าช้าไม่เพียงพอ สอดคล้องกับการศึกษาของ วรา
ยุทธ์ ดีเลิศแล้ว (2553) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานกองทุนประกันสุขภาพ
ระดับ พื้น ที่อาเภอสิริ นธร จั งหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ได้แก่ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตาม
ชุดสิ ทธิป ระโยชน์ น้ อย งบประมาณของกองทุนนาไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ และงบประมาณ
กองทุนที่ได้รับจัดสรรล่าช้าไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามจากการยังไม่มีการชี้แจงอย่างชัดเจนว่าปัญหา
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นเกิดจากสาเหตุใด และคณะกรรมการยังไม่รู้ถึงบทบาทของตัวเองในการ
ดาเนินงานกองทุน คณะผู้จัดทาโครงการจึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน : ประธานกองทุน และเลขาธิการการ
กองทุน) เพื่อทบทวน ทาความเข้าใจ และสร้างการรับรู้ถึง บทบาทของคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ
ระดั บ พื้ น ที่ ต่ อ การจั ด การกองทุ น ระดั บ พื้ น ที่ และใช้ ข้ อ มู ล ในการวางแผนการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการกองทุนระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งกฎ ระเบี ย บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกาศ และแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันควบคุมโรคเรื้อรังในชุมชนแก่คณะกรรมการบริหารงาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบเขต 10 อุบลราชธานี
2. เพื่อให้ ความรู้ เรื่องการจัดทาโครงการที่ถูกต้องแก่ คณะกรรมการบริห ารงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบเขต 10 อุบลราชธานี
3. เพื่อแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ด้านการบริ ห ารจัดการกองทุนระหว่างคณะกรรมการ
บริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่กับพื้นที่อื่น
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพพื้นที่สู่การเป็นผู้นา
การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0
5. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปรับแนวคิดของคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพ
พื้นทีใ่ ห้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการบริ ห ารงานกองทุ น หลั กประกั นสุ ขภาพพื้ นที่ (หลั ก สู ต รผู้ บริ ห ารกองทุ น :
ประธานกองทุน และเลขาธิการการกองทุน) ในเขตสาธารณสุขที่ 10 และพื้นที่อื่นที่สนใจ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการบริ ห ารงานกองทุน หลั กประกันสุ ขภาพพื้น ที่ (หลั ก สู ต รผู้ บริ ห ารกองทุน :
ประธานกองทุน และเลขาธิการการกองทุน) ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ประกาศ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันควบคุมโรคเรื้อรังใน
ชุมชน และการเขียน พิจารณาโครงการเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
- ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (สี่พันบาท) เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่จัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม และค่าที่พัก
โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
เต็มจานวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 2 ข้อ 28(1)

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2559 เมื่อได้รับ อนุมัติจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว
- ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ
ระยะเวลาดาเนินการอบรม
รุ่นที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 19-21 เมษายน 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 26-28 เมษายน 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รุ่นที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 17-19 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รุ่นที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 24-26 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม (ศอข.) อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

อ.ดร.อารี บุตรสอน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิธีการชาระเงิน
ค่า ลงทะเบี ย นสามารถโอนเงิ นเข้ าบั ญ ชีเ งิ นฝาก ออมทรัพ ย์ ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ สาขา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนาม “เงินหมุนเวียนวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ” บัญชีเลขที่ 869-209428-5
***กรุณาชาระเงินในแต่ละรุ่นล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนวันเข้าอบรม***
ขั้นตอนการสมัคร:
1.) กรุณาสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.cmp.ubu.ac.th/NH/ หรือ http://ubon.nhso.go.th/
seminar แล้วส่งข้อมูลลงในใบตอบรับทางโทรสารหมายเลข โทรสาร 045-353901 หรือ E-mail:
emsubon@gmail.com หรือ
2.) การชาระเงินให้ชาระเงินก่อนเข้าอบรมในแต่ละรุ่นล่วงหน้า 1 อาทิตย์จากวันเข้าอบรม ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดการรับโทรสาร โทรศัพท์ โทร 09-0197-5243 หรือ 087-228-3918 หรือ 045353-3902

กาหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพพื้นที่ (หลักสูตรผู้บริหารกองทุน: ประธานกองทุน และเลขาธิการการกองทุน)
*****************************
วันที่หนึ่ง
08.00 น.
08.30 น.

10.15 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.15 น.

16.15 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.00 น.

ลงทะเบียน
บรรยายพิเศษ “แนวคิดของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ กองทุน LTC และบทบาทอานาจหน้าที่ของคณะ กรรมการ
กองทุนฯในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change leadership)” โดย
นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อานวยการส านักงานประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี
ทิศทางการพัฒนาโครงการโครงการเพื่อพัฒนากองทุนฯในอนาคตที่ส อ
คล้ อ งกั บ ไทยแลนด์ 4. 0 โ ดย นายแพทย์ วี ร ะวั ฒ น์ พั น ธ์ ค รุ ฑ
รองคณบดี ฝุ า ยวิ จั ย และพั น ธกิ จ สั ง คม วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สถานการณ์ และผลการดาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ เ ขต 10 อุ บ ลราชธานี โดย นายสมบู ร ณ์ เพ็ ญ พิ ม พ์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานกองทุ น หลั ก ประกัน สุ ข ภาพในระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่
สานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี
การจัดทายุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากองทุนฯสุขภาพตาบลของ สปสช.เขต 10
ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ สปสช. โดย ดร.กิตติ เหลาสุภาพ ผู้ช่วยคณบดี
ฝุายวางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีวิทยากรประจากลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ และ อ.จีราพร ทิพย์พิลา
กลุ่มที่ 2 อ.สง่า ทับทิมหิน และ อ.นิตยา ชาคารุณ
กลุ่มที่ 3 อ.จิราภรณ์ หลาบคา และ อ.สิทธิชัย ใจขาน
กลุ่มที่ 4 อ.ดร.ฐิติรัช งานฉมัง และ อ.สุภาณี จันทร์ศิริ
กลุ่มที่ 5 ผศ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์และ อ.ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์
ซักถามปัญหาจากวิทยากร
AAR สรุปเตรียมการวันต่อไป
รับประทานอาหารเย็น
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
06.30 น.
08.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

14.15 น.

16.30 น.
17.00 น.
18.00 น.
22.00 น.

ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ศึก ษาดู ง าน “กองทุน สุ ขภาพระดับ พื้ นที่ อ าเภอพิ บู ล มั ง สาหาร จัง หวั ด
อุบลราชธานี ” โดย อ.ดร.ปวีณา ลิมปิทีปราการ และคณาจารย์จาก
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสวนา “แนวทางการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ” โดยทีมวิทยากร
1. นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ ส านั ก งานประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ขต 10
อุบลราชธานี
2. นายวิเชียร จันทุมา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนโหนน
3. นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝุายวิจัยและพันธกิจสังคม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ดร.อรุณ บุญสร้าง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ดาเนินรายการโดย ดร.ปภพ วงศ์ขันธ์ สาธารณสุขอาเภอเบญจลักษ์
ฝึกปฏิบัติในการใช้ประชาสังคม/สมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพตาบล
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกองทุนสุขภาพตาบล โดย ดร.อรุณ บุญสร้าง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรประจากลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต
กลุ่มที่ 2 ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
กลุ่มที่ 3 ดร.ปภพ วงศ์ขันธ์
กลุ่มที่ 4 อ.สมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
กลุ่มที่ 5 ดร.อารี บุตรสอน
ซักถามปัญหาจากวิทยากร
AAR สรุปเตรียมการวันต่อไป
รับประทานอาหารร่วมกัน เสวนาในวงข้าว เล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี
แก่กันและกัน
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม
08.00 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

14.15 น.

16.00 น.
17.00 น.

ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ฝึกปฏิบัติใน การเขียนแผนงาน/โครงการและประเมินผลโครงการ โดย ดร.
ธงชั ย อามาตยบั ณ ฑิ ต อาจารย์ ป ระจ าวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวิทยากรประจากลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ดร.อรุณ บุญสร้าง
กลุ่มที่ 2 ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
กลุ่มที่ 3 ดร.ปภพ วงศ์ขันธ์
กลุ่มที่ 4 อ.สมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
กลุ่มที่ 5 ดร.อารี บุตรสอน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บทเรียนสู่ความสาเร็จการดาเนินงานกองทุน
 ค่าใช้จ่ายโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบกองทุนฯ
 ตัวอย่างการใช้จ่ายที่ผิดระเบียบและไม่ควรปฏิบัติ
โดย สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี
ระดมสมองเพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้กองทุนฯเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าง
แท้ จ ริ ง และเป็ น องค์ ก รสนั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการสร้ า งเสริ ม
สุขภาพอย่างยั่งยืนและเกิ ดนวัตกรรมสุขภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย อ.
สมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์ เป็นวิทยากรกระบวนการ โดยมีวิทยากรประจากลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิทยากร ดร.อรุณ บุญสร้าง
กลุ่มที่ 2 วิทยากร ดร.กิตติ เหลาสุภาพ
กลุ่มที่ 3 วิทยากร ดร.ปภพ วงศ์ขันธ์
กลุ่มที่ 4 วิทยากร ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต
กลุ่มที่ 5 วิทยากร ดร.อารี บุตรสอน
AAR ซักถามปัญหาจากวิทยากร
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 10.00 น. และ 14.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่(หลักสูตร
ผู้บริหารกองทุน:ประธานกองทุน และเลขาธิการกองทุน)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตาบลเมืองศรีไค อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร.045-353900,045-353907,045-353908 โทรสาร.045-353901

แบบตอบรับหลักสูตร “หลักสูตรผู้บริหารกองทุน:ประธานกองทุน และเลขาธิการกองทุน”
ชื่อหน่วยงาน...............................................................................เลขที่...................................................
หมู่ที่............... ตาบล.........................................อาเภอ.................................จังหวัด..............................
รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์..................................โทรสาร.......................................................
ผู้ประสานงาน.................................................................. มือถือ...........................................................
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้:
1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล .....................................................
ตาแหน่ง........................................................... โทรศัพท์มือถือ..............................................................
2. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล .....................................................
ตาแหน่ง........................................................... โทรศัพท์มือถือ..............................................................
3. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล .....................................................
ตาแหน่ง........................................................... โทรศัพท์มือถือ..............................................................
4. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล .....................................................
ตาแหน่ง........................................................... โทรศัพท์มือถือ..............................................................
5. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................นามสกุล .....................................................
ตาแหน่ง........................................................... โทรศัพท์มือถือ..............................................................
กรุณา เพื่อเลือกรุ่นที่ท่านต้องการเข้ารับการฝึกอบรม
 รุ่นที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 19-21 เมษายน 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 รุ่นที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 26-28 เมษายน 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 รุ่นที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 17-19 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 รุ่นที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 24-26 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ขั้นตอนการสมัคร:
1.) กรุณาสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.cmp.ubu.ac.th/NH/ หรือ http://ubon.nhso.go.th/
seminar แล้วส่งข้อมูลลงในใบตอบรับทางโทรสารหมายเลข โทรสาร 045-353901 หรือ E-mail:
emsubon@gmail.com หรือ
2.) การชาระเงินให้ชาระเงินก่อนเข้าอบรมในแต่ละรุ่นล่วงหน้า 1 อาทิตย์จากวันเข้าอบรม ติดต่อ
สอบถามรายละเอียดการรับโทรสาร โทรศัพท์ โทร 09-0197-5243 หรือ 087-228-3918 หรือ 045353-3902

