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สำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ตำบลขำมเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหำสำรคำม 44150
๖ ตุลำคม 2560

เรื่อง

ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรเข้ำอบรม

เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิ่งทีส่ ่งมำด้วย โครงกำรฝึกอบรม

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร “แนวทางการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการจัดบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การจัดตั้งและ
ส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิทยำกรผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
โดยตรง ค่ำลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม ท่ำนละ ๓,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) มี จำนวน ๙ รุ่นดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ 24-26 พฤศจิกำยน 2560 โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรมั ย์
รุ่นที่ ๒ วันที่ 1-3 ธันวำคม 2560 โรงแรมเจริญธำนี จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๓ วันที่ 8-10 ธันวำคม 2560 โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยำ
รุ่นที่ ๔ วันที่ 22-24 ธันวำคม 2560 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒6-๒8 มกรำคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๖ วันที่ 2-4 กุมภำพันธ์ 2561 โรงแรมเอเซี่ยน หำดใหญ่ จ.สงขลำ
รุ่นที่ ๗ วันที่ 23-25 กุมภำพันธ์ 2561 โรงแรมสยำมแกรนด์ จ.อุดรธำนี
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒-๔ มีนำคม 256๑ โรงแรมเฟิรส์ แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ. ชลบุรี
รุ่นที่ ๙ วันที่ 9-11 มีนำคม 256๑ โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี
สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เล็งเห็นว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน
และบุคลำกร ของท่ ำน ดังนั้นจึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนประชำสัมพันธ์โครงกำรและส่งบุคลำกรผู้เกี่ยวข้องเข้ำรับกำร
ฝึ กอบรม ทั้ งนี้ ติ ดต่ อสอบถำม/ส่งใบสมั ครส ำนั กบริกำรวิ ชำกำร มหำวิ ทยำลัยมหำสำรคำม ติ ดต่ อส่งใบสมั ครโทร
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ นำหน้ำด้วย) หรือ Email : uni.msu๒๕๖๐@gmail.com โทรสำร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔ โดยระบุชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนและ
สำมำรถดำวน์ โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่ www.local-training.com
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำส่งบุคลำกรเข้ำอบรม จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(ดร.ยุทธพล ทวะชำลี)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ฝ่ำยฝึกอบรม
โทรศัพท์ 0-4375-4410
โทรสำร 0-4375-4411

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตลอดทั้ง
หลักเกณฑ์การจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
******************************************************
๑. ชื่อหลักสูตร “แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น เพื่อจัดบริกำรดูแลระยะยำว
ด้ำนสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Long Term Care) ของ อปท. และหลักเกณฑ์กำรสนับสนุนส่งเสริม
ศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๖๐”
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
๓. หลักการและเหตุผล
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นับเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในระบบสุขภำพของประเทศ
ไทยในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมดูแลสุขภำพของประชำชนจำกหลำยภำคส่วนในสังคม โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในกำรประสำนหน่วยงำน องค์กร และภำคีเครือข่ำยในพื้นที่เข้ำมำร่วมค้นหำปัญหำและควำม
ต้องกำรของประชำชน ร่วมวำงแผน และส่งเสริมให้เกิดกำรร่วมดำเนินกิจกรรมด้ำนสุขภำพ โดยสำมำรถติดตำม
ประเมิ นผลกำรดำเนินงำนให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมกับ ประชำชน กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
นอกจำกมีเจตนำรมณ์ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ำมำมีบทบำทในกำรดูแลสุขภำพ
ของประชำชนในพื้นที่แล้ว ยังสนับสนุนให้ประชำชนได้แสดงบทบำทในกำรพึ่งตนเองด้ำนสุขภำพ และส่งเสริมให้
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบำทในกำรสนับสนุนประชำชนในกำรดูแลสุขภำพตนเอง ทั้งนี้ยังส่งเสริม
ให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเกิดควำมตระหนักต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน สำมำรถดูแลสุขภำพได้
ด้วยตนเองและกำรสร้ำงกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ำมำร่วมกันแก้ปัญหำต่ำงๆ ที่มีผลต่อสุขภำพให้ลุล่วง
ประกอบกับหนังสือสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ที่ สปสช.๓.๖๕/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๕
มิถนุ ำยน ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจกำรดำเนินกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุทมี่ ี
ภำวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงำนและบริหำร
จัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกองทุนฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขของหน่วยบริกำร หรือสถำนบริกำร หรือหน่วยงำนสำธำรณสุข หรือหน่วยงำน
อื่น หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุม่ หรือองค์กรประชำชนดำเนินกิจกรรมด้ำนสำธำรณสุขในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มแม่และ
เด็ก กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มคนพิกำร กลุ่มผู้ประกอบอำชีพที่มีควำมเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอำยุที่มีภำวะ
พึ่งพิง (กลุ่มติดบ้ำนติดเตียง) ได้รับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมชุดสิทธิประโยชน์โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เจ้ำภำพหลักในกำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลระยะยำวสำหรับผูส้ ูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Long Term Care) แบบบูรณำ
กำรที่อยู่ในพื้นที่ สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรสุขได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เห็นว่ำกำรดำเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลำยแห่งที่ดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งผลให้กำรนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โครงกำรที่ดำเนินกำรซ้ำซ้อนกับภำรกิจหน้ำที่ของ อปท.
กิจกรรมที่กองทุนสนับสนุน ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ประกอบกับเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมและกำรดำ
เนินงำนดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้จัดให้มีกำรฝึกอบรมหลักสู ตร “แนวทำงกำรดำเนินงำนและบริหำรจัดกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น และกำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะ
พึ่งพิง (Long Term Care) ตลอดทั้งหลักเกณฑ์กำรจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและ
คนพิกำร พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้กับเจ้ำหน้ำที่ เพื่อควำมถูกต้อง ครบถ้วน ในกำรปฏิบัติงำนต่อไป

-2๔.วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมอบรมทรำบและเข้ำใจถึงแนวทำงกำรปฏิบัติที่ถูกต้องในกำรดำเนินงำนกองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่ อปท.ในกำรเข้ำร่วมดำเนินงำนดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุข
สำหรับผู้สงู อำยุทมี่ ีภำวะพึ่งพิงตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
๓ เพื่อให้ทรำบหลักเกณฑ์ใหม่ในกำรสนับสนุนส่งเสริมศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและ
คนพิกำร พ.ศ. ๒๕๖๐
๔ เรียนรู้กระบวนกำรรำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์กำรเงินกำรคลัง ของกองทุนหลักประกันสุขภำพ
๕ เพื่อให้ผู้ข้ำรับกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมควำมรู้ ประสบกำรณ์ และสะท้อนปัญหำ อุปสรรค
กำรทำงำนระหว่ำงบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
๕. กลุ่มเป้ายหมาย
๑ นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓ คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิน่ หรือพื้นที่และที่ปรึกษำ
๔ คณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน และเจ้ำหน้ำที่กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
5. ผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุข ผู้อำนวยกำรกองคลัง หัวหน้ำฝ่ำย นักวิชำกำรสำธำรณสุข นักวิชำกำรคลัง
นักวิชำกำรและบัญชี/เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีนักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำนพัสดุ/เจ้ำพนักงำนที่ธุรกำร ฯลฯ
6. พนักงำนส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยทีผ่ ู้บริหำรท้องถิ่นอนุญำตให้เข้ำร่ วมอบรม
๖. ประโยชน์ที่จะได้รับคาดว่าจะได้รับ
๑ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจและทรำบถึงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องในกำรดำเนินงำนกองทุนได้
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
๒ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถปฏิบัตงิ ำนตำมหลักเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ
๓ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมดำเนินงำนดูแลระยะยำวด้ำน
สำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
๔ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพป้องกัน มิให้เกิดกำรถูกทักท้วงเรียกเงินคืนหรือมิให้เกิดคดีอำญำใดๆจำก
กำรปฏิบัติงำน
๗. จานวนผู้เข้ารับการอบรม/รุ่น
จำนวนไม่เกิน ๒๐๐ คน/รุ่น
๘. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ฝึกอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ 24-26 พฤศจิกำยน 2560 โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรมั ย์
รุ่นที่ ๒ วันที่ 1-3 ธันวำคม 2560 โรงแรมเจริญธำนี จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๓ วันที่ 8-10 ธันวำคม 2560 โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยำ
รุ่นที่ ๔ วันที่ 22-24 ธันวำคม 2560 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒6-๒8 มกรำคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๖ วันที่ 2-4 กุมภำพันธ์ 2561 โรงแรมเอเซี่ยน หำดใหญ่ จ.สงขลำ
รุ่นที่ ๗ วันที่ 23-25 กุมภำพันธ์ 2561 โรงแรมสยำมแกรนด์ จ.อุดรธำนี
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒-4 มีนำคม 256๑ โรงแรมเฟิรส์ แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ. ชลบุรี
รุ่นที่ ๙ วันที่ 9-11 มีนำคม 256๑ โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี

-3๖. งบประมาณ
๑. ค่ำลงทะเบียนอบรมเป็นเงินท่ำนละ 3,๙๐๐ บำท (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) (ไม่รวมค่ำที่พัก) เพื่อเป็น
ค่ำเอกสำร อำหำรว่ำง ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำสถำนที่ จัดอบรม ค่ำวัส ดุอุป กรณ์เ ครื่องเขียน
สำมำรถเบิก ได้เ ต็มจำนวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร ฝึก อบรมและกำรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
๒. ค่ ำ ที่ พั ก ค่ ำ เดิ น ทำง ค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เ ข้ ำ ฝึ ก อบรมสำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยจำกต้ น สั ง กั ด ตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับ แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
๗. วิธีการดาเนินการและรูปแบบการบรรยาย
บรรยำย พร้อมทั้งเปิดให้มีกำรซักถำมปัญหำที่เกิดขึ้นจริงในกำรปฏิบัติงำนจำกวิทยำกรปฏิบัติงำนจริง ที่มีควำมรู้
ควำมชำนำญในกำรกำรปฏิบัติงำนตำมหลักเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นโดยตรง
๘. หัวข้อและประเด็นการอบรม
หลักสูตรนีเ้ ป็นกำรอบรมระยะสั้นภำคบรรยำย จำนวน ๓ วัน โดยมีเนื้อหำที่สำคัญ ดังนี้ คือ
- บทบำทหน้ำที่ของอปท. ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗
- หลักเกณฑ์กำรดำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗
- บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร / คณะอนุกรรมกำร / คณะทำงำนฝ่ำยเลขำนุกำรกองทุน
- ควำมรู้ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร / คณะอนุกรรมกำร / คณะทำงำนฝ่ำย
เลขำนุกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่
- ลักษณะ/ประเภทโครงกำรที่เข้ำหลักเกณฑ์สำมำรถขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนฯได้
- หลักกำรพิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของคณะกรรมกำรฯ
- วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรจัดทำบัญชี
-กองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งระเบียบ หนังสือสัง่ กำร ทีเ่ กี่ยวข้อง
- กำรดำเนินงำนดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขสำหรับผูส้ ูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิงตำมประกำศคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (Long Term Care)
-วิธีปฏิบัติตำมประกำศสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนส่งเสริมศูนย์
พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๖๐
- คุณลักษณะของศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร
- รับฟังควำมคิดเห็น ประเด็นซักถำม
- ตอบข้อซักถำม
9. การรับสมัคร
9.1 ส่งใบสมัครได้/ติดต่อสอบถำม สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โทร ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ /
๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 หรื อ ID Line : @msu60 (ต้ อ งใส่ @ น าหน้ า ด้ ว ย) หรื อ E-mail:
uni.msu2560@gmail.com โทรสาร 02-9030080 ต่อ 7664 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน และ
สำมำรถดำวน์โหลดโครงกำรและใบสมัครได้ที่ www.local-training.com

-๔9.2 กำรชำระค่ำลงทะเบียน ดังนี้
ชาระค่าลงทะเบียน คนละ 3,900 บาท (-สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
1) โอนผ่ำน ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ บิ๊กซีมหำสำรคำม ชื่อบัญชี สำนักบริกำร
วิชำกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เลขที่บัญชี 954-0-138914
2) ให้ชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่ำยในนำม สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ในวัน
ลงทะเบียน
3) กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน ใบนำฝำก pay – ln , Slip หรือหลักฐำนกำร โอนเงินผ่ำนตู้ ATM
โดยระบุชื่อหน่วยงำนไป ID Line : @msu60 โทรสาร 02-9030080 ต่อ 7664
***เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบรำยชื่อและกำรออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนำหลักฐำน กำรโอนเงิน หรือ
สำเนำใบ pay – ln , Slip มำในวันลงทะเบียน
9.3 ผู้เข้ำรับกำรอบรม นำหนังสือส่งตัวเข้ำร่วมโครงกำรฯ พร้อมสำเนำใบนำฝำกเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำน
ธนำคำรกรุงไทย มำยื่นในวันรำยงำนตัว (เรียน ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม)
10. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เ ข้ำรับ กำรฝึก อบรมที่ มี ร ะยะเวลำฝึก อบรมไม่ ต่ ำกว่ำ ๘๐% ของระยะเวลำตลอดหลัก สูตร จะได้รับ
ประกำศนียบัตรรับรองผลกำรฝึกอบรมจำกมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
11. การสารองห้องพัก ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถติดต่อสำรองห้องพักกับ ทำงโรงแรมได้โดยตรง โดยแจ้งเข้ำพักในกำร
อบรมของทำง มหำวิ ท ยำลั ย มหำสำรคำม จะได้ อั ต รำค่ ำ ที่ พั ก ในอั ต รำพิ เ ศษตำมที่ โ รงแรมก ำหนด ติ ต ต่ อ
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430
รุ่นที่ ๑ วันที่ 24-26 พฤศจิกำยน 2560 โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรมั ย์
รุ่นที่ ๒ วันที่ 1-3 ธันวำคม 2560 โรงแรมเจริญธำนี จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๓ วันที่ 8-10 ธันวำคม 2560 โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยำ
รุ่นที่ ๔ วันที่ 22-24 ธันวำคม 2560 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๖-๒๘ มกรำคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๖ วันที่ 2-4 กุมภำพันธ์ 2561 โรงแรมเอเซี่ยน หำดใหญ่ จ.สงขลำ
รุ่นที่ ๗ วันที่ 23-25 กุมภำพันธ์ 2561 โรงแรมสยำมแกรนด์ จ.อุดรธำนี
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒-๔ มีนำคม 256๑ โรงแรมเฟิรส์ แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ. ชลบุรี
รุ่นที่ ๙ วันที่ 9-11 มีนำคม 256๑ โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี

ผู้อนุมัติโครงกำร
(ดร.ยุทธพล ทวะชำลี)
ผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

กาหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร “แนวทางการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการจัดบริการ
ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การจัดตั้ง
และส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
วันแรกของการอบรม
เวลำ 13.๐๐-17.๐๐ น.

วันที่สองของการอบรม
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

วันที่สามของการอบรม
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

-ลงทะเบียน/รับเอกสำร
- พิธีเปิดกำรฝึกอบรม โดยผู้อำนวยกำรสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
- ร่วมกันวิเครำะห์สรุปประเด็นปัญหำในกำรปฏิบัติตำมระเบียบและหลักเกณฑ์กำรดำเนินงำน
และกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗
- ศึกษำและวิเครำะห์ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง
กำรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงำนและกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำมประกำศคณะกรรมกำร
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นิยำมศัพท์ หลักกำรและเหตุผล กระบวนกำร
กลุ่มเป้ำหมำย หมวดประเภทรำยจ่ำยโครงกำร อำนำจหน้ำที่ โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
กองทุน ฯลฯ)
- กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำใ เอกสำรแนบท้ำยประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ เรื่อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับเงิน
กำรเก็บรักษำเงิน กำรจัดทำบัญชี และรำยงำน (เชื่อมโยงและถือปฏิบัติตำม พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐)
- ปัจจัยที่ส่งผลให้กองทุนหลักประกันสุขภำพได้รับกำรประเมินเป็นกองทุนที่มีศักยภำพ
- กำรตรวจติดตำมปะเมินผลกองทุน (๓ หมวด)
๑ ด้ำนบริหำรจัดกำร
๒ ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
๓ ด้ำนผลลัพธ์กำรดำเนินงำน
กำรจัดบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Long Term Care)
-ที่มำและควำมสำคัญ
-ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เรื่อง กำรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ประกำศปี ๖๐ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง)
-แนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำและฟื้นฟูคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร
-ปัจจัยพื้นฐำน / โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ / กระบวนงำน
- ตอบข้อซักถำมประเด็นปัญหำกำรดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน

หมำยเหตุ ๑) กำหนดกำรและเวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม
๒) เวลำ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
๓) เวลำ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

ใบสมัครเข้าร่วมกาหนดการโครงการอบรมหลักสูตร
“แนวทางการดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการจัดบริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การจัดตั้งและ
ส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
1. ที่ทางานและที่ตั้ง ชื่อหน่วยงำน....................................................เลขที่..............หมู่..............ตำบล................... .........อำเภอ
..............................จังหวัด..........................ไปรษณีย.์ ................. โทร. ......................... โทรสำร..........................ผู้ประสำนงำน E-mail
: ………………………………..…ID-Line: ……………...…………เบอร์มือถื อ.........................................ขอส่ งบุคลกรเข้ ำรับกำรอบรมตำม
โครงกำรดังกล่ำว ดังนี้
(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการออกใบเสร็จรับเงินและใบประกาศวุฒิบัตร)
2. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม มีดังต่อไปนี้

1. นำย/นำง/นำงสำว
2. นำย/นำง/นำงสำว
3. นำย/นำง/นำงสำว
4. นำย/นำง/นำงสำว
๕. นำย/นำง/นำงสำว
๖. นำย/นำง/นำงสำว

....................................นำมสกุล.....................................ตำแหน่ง................................โทร...................
....................................นำมสกุล.....................................ตำแหน่ง................................โทร...................
....................................นำมสกุล.....................................ตำแหน่ง................................โทร...................
....................................นำมสกุล.....................................ตำแหน่ง................................โทร...................
....................................นำมสกุล.....................................ตำแหน่ง................................โทร...................
....................................นำมสกุล.....................................ตำแหน่ง................................โทร...................

รุ่นที่ ๑ วันที่ 24-26 พฤศจิกำยน 2560 โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรมั ย์
รุ่นที่ ๒ วันที่ 1-3 ธันวำคม 2560 โรงแรมเจริญธำนี จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๓ วันที่ 8-10 ธันวำคม 2560 โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยำ
รุ่นที่ ๔ วันที่ 22-24 ธันวำคม 2560 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุรำษฎร์ธำนี
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๖-๒๘ มกรำคม 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ ๖ วันที่ 2-4 กุมภำพันธ์ 2561 โรงแรมเอเซี่ยน หำดใหญ่ จ.สงขลำ
รุ่นที่ ๗ วันที่ 23-25 กุมภำพันธ์ 2561 โรงแรมสยำมแกรนด์ จ.อุดรธำนี
รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒-๔ มีนำคม 256๑ โรงแรมเฟิรส์ แปซิฟิก (ทำวอินทำว) พัทยำกลำง จ. ชลบุรี
รุ่นที่ ๙ วันที่ 9-11 มีนำคม 256๑ โรงแรมบ้ำนสวนคุณตำ อ.วำรินชำรำบ จ.อุบลรำชธำนี
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบเพื่อเตรียมตัวเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ............................................................ผูร้ ำยงำน
( ...................................................... )
ตำแหน่ง ...............................................................
ช่องทางการส่ งใบสมัคร: สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม โทรศัพท์ 043 754410 , 043 754442 โทรสำร
043754411 , 043754441 มหำสำรคำม โทร ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 0950204430 หรือ ID Line :
@msu60 (ต้องใส่ @ นำหน้ำด้วย) หรือ E-mail: uni.msu2560@gmail.com โทรสาร 02-9030080 ต่อ 7664

สำมำรถสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.local-training.com

ที่ ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว105

สำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ตำบลขำมเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหำสำรคำม 44150
11 มกรำคม 2561

เรื่อง

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถำนที่ฝึกอบรม

เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ้ำงถึง 1. หนังสือสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ที่ ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๒๕๘1 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2560
1. หนังสือสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ที่ ศธ.๐๕๐๓.๓๓/ว๒882 ลงวันที่ 6 ตุลำคม 2560
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ด้วยสำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้จัด โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตร ดังต่อไปนี้
1. แนวทำงกำรดำเนิ นงำนและบริหำรจัดกำรกองทุ นหลั กประกั นสุ ขภำพในระดั บท้ องถิ่ น และกำร
จัดบริกำรดูแลระยะยำวด้ำนสำธำรณสุขสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Long Term Care) ตลอดทั้งหลักเกณฑ์กำรจัดตั้ง
และส่ งเสริมศูนย์ พั ฒนำและฟื้ นฟู คุณภำพชีวิตผู้ สู งอำยุและคนพิ กำร พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่น ที่ 5 ระหว่ำงวัน ที่ 26-28
มกรำคม 2561 ณ โรงแรมนครพิงค์ พำเลส จ.เชียงใหม่
2. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิธีบันทึกบัญชี กำรจัดทำทะเบียน และรำยงำนทำงกำรเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับกำรตรวจสอบของสำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 26-28
มกรำคม 2561 ณ โรงแรมนครพิงค์ พำเลส จ.เชียงใหม่
เนื่ องจำกโรงแรมนครพิ งค์ พำเลส จ.เชี ย งใหม่ ได้ มี กำรปรับปรุงโรงแรม ส ำนั กบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงเปลี่ยนแปลงสถำนที่ฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร เป็นโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ วัน
เวลำและก ำหนดกำรฝึ กอบรมยั งคงเดิ ม ทั้ งนี้ ผู้ สมั ครเข้ ำรั บกำรอบรมสำมำรถสอบถำมรำยละเอี ยดเพิ่ มเติ ม โทร
๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙ / 095-0204430 /098-1056475 / 0862352673
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงควำมนับถือ

(ดร.ยุทธพล ทวะชาลี)
ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฝ่ำยฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐๖๕-๓๔๗๙๓๓๘ / ๐๖๕-๒๕๐๑๒๙๙
โทรสำร ๐๒-๙๐๓๐๐๘๐ ต่อ ๗๖๖๔

