
 
 
 
ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๒๕๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

           ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อ) 

อ้างถึง   ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๕๘๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๙๐๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๓. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ     จำนวน ๑ ชุด 
    ๒. ช่องทางชำระเงินค่าลงทะเบียน      จำนวน ๑ ชุด 
    ๓. ช่องทางกลุ่มไลน์การแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรม  จำนวน ๑ ชุด 
    ๔. กำหนดการและตารางการฝึกอบรม     จำนวน ๑ ชุด 

  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นและสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ ่นได้มีหนังสือ
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจั งหวัด 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๙ แห่ง 
พิจารณาส่งบุคลกรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม โดยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น  

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว พร้อมทั้ง ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามบัญชี
รายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ยืนยันเข้าร่วมฝึกอบรม โดยการชำระค่าลงทะเบียน จำนวน ๑๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น 
สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการสแกน QR CODE โอนชำระเงินผ่านทาง
แอพพลิเคชันของธนาคารต่าง ๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ หรือทางอีเมล dlalpdi@gmail.com โดยระบุหัวข้อ
การส่งว่า “ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน”  

/๒. เข้าร่วม... 



- ๒ - 
 
  ๒. เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ 
ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓  
  ๓. เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการและตารางการฝึกอบรมในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
สำหรับการเดินทางไปราชการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๘ 
  ๔. เตรียมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ มาแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมด้วย 
 (๑) การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
 (๒) การตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนเดินทางมาอบรมภายใน ๗๒ ชั่วโมง 
 (๓) เอกสารหรือหนังสือการอนุมัติ/การอนุญาต/การส่งตัวให้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 ๕. รายชื่อผู้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ กรณมีีข้อสงสัย 

 (๑) นางสาวพัชรมัย พลาโส  โทร. ๐๘๐ ๒๐๘ ๕๖๒๕ 
 (๒) นางสาวณัฏฐณิชา เล็มมณี  โทร. ๐๖๕ ๗๔๘ ๑๒๔๐ 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
       (นายศศิน พัฒนภิรมย์) 
           ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ปฏิบัติราชการแทน 
           อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
กลุ่มงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
โทร. ๐๒ ๕๑๖ ๔๒๓๒ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th 

ผอ.กง.วบ. ...................................... 
จนท. ............................................. 



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัด

1 นางสาว ณิรณัช มหโชคธ ารงคุณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

2 นาง เดือนแรม ศิริ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง อบจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

3 นางสาว ทิพย์วรรณ อยู่เกษม ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

4 นางสาว กฤติมา วงษ์วัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อบจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

5 นางสาว ดวงนภา ภู่ภีโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อบจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร

6 นาง สุจิญาญ์ เอ่ียมสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.เชียงราย เชียงราย

7 นาง สุพิน วัฒนา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เชียงราย

8 นางสาว พิมพา เสือบุญมี นักวิชาการสาธารณสุข อบจ.ตาก ตาก

9 นาง อมรรัตน์ บุญรัตน์ นักจัดการงานท่ัวไป อบจ.ตาก ตาก

10 นางสาว จุรีพร ภูมิโคกรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

11 นาย ชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

12 นาย เตชิต กล้ิงทะเล ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

13 นางสาว ธนิษฐา แทวกระโทก นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

14 นาย นายสุวภัทร เดชหิรัญสกุล นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

15 นางสาว ปวิตรา เพชรวิเศษ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

16 นาง ภูษิตา พันธุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

17 นาง ยุภาพร ไชยเมือง หัวหน้าฝ่ายบ าเหน็จบ านาญ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

18 จ่าสิบเอกหญิง สุกัญญา ยวงทอง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

19 นาง วรรณภา นวลฉิมพลี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

20 นางสาว อลิศรา อภัยฤทธิรงค์ นักทรัพยากรบุคคล อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

21 นาย รุ่งโรจน์ พงษ์ศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

22 นาย พัฒนพงศ์ เพ็งพินิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา

23 นาย กิตติพันธ์ุ ช่วยบุญชู นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

24 นาย ค ามูล นาสมปอง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

บัญชีรำยช่ือผู้สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรม

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเตรีมควำมพร้อมรองรับกำรถ่ำนโอนภำรกจิสถำนีอนำมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ 

นวมินทรำชินี และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลให้แก่

ระหว่ำงวันท่ี 15 - 19 สิงหำคม 2565

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพส ถ.นครรำชสีมำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 

ช่ือ - สกุล



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัดช่ือ - สกุล

25 นางสาว วชิราภรณ์ สายพิณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน อบจ.นครสวรรค์ นครสวรรค์

26 นาง มลธิลา จันทร์จ่าย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อบจ.นนทบุรี นนทบุรี

27 นาง กุหลาบ ทิศพาพวน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.น่าน น่าน

28 นางสาว ชาวลี จิณแสน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี อบจ.น่าน น่าน

29 นาย บรรเจิด ฝาระมี ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.น่าน น่าน

30 นางสาว ปวีณา ค าแปง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบจ.น่าน น่าน

31 นางสาว ฐิติพร ช้ันโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ปทุมธานี ปทุมธานี

32 นางสาว ณัฐฐริญา พิบูลย์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ปทุมธานี ปทุมธานี

33 นาย ภานุพันธ์ุ วัฒนธ ารงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปทุมธานี ปทุมธานี

34 นาย วชิระ พุกเจริญ ผอ.รพ.สต.บึงช าอ้อ 2 ปทุมธานี ปทุมธานี

35 นาย วัชระ บัญชาวิมลเชษฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ปทุมธานี ปทุมธานี

36 นางสาว ดมิสา สุบุตรดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบจ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

37 นาง ร าไพ สังฆคุณ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบจ.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

38 นางสาว มาริสา เกียรติศักด์ิโสภณ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบจ.ปัตตานี ปัตตานี

39 นาย จ ารัส เลาสัตย์ เลขานุการนายกอบจ.พะเยา อบจ.พะเยา พะเยา

40 นาง ณัฐนันท์ ฟองค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.พะเยา พะเยา

41 นางสาว รุจิรา สะสม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบจ.พะเยา พะเยา

42 นาย วัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบจ.พะเยา พะเยา

43 นาง อิสรีย์ โลหะกิจตระกูล นักทรัพยการบุคคลช านาญการ อบจ.พะเยา พะเยา

44 นาย ปัญจะ ยาแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบจ.พิจิตร พิจิตร

45 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เมฆสัน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ อบจ.พิจิตร พิจิตร

46 นางสาว พชรวัลค์ุ รัตนพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อบจ.พิจิตร พิจิตร

47 นางสาว จิรสร  อินท สิน  นักทรัพยากรบุคคล  อบจ.พิจิตร  พิจิตร 

48 นาย นิธิพัฒน์ มีโภคสม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบจ.พิษณุโลก พิษณุโลก

49 นางสาว ชฎาพร พิพัฒภิญโญภาพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อบจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

50 นาย นนท์ เทพแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ อบจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

51 นาง น้ าผ้ิง แสงพลโรจน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อบจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

52 นาย พาสกร ประทุมมาศ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัดช่ือ - สกุล

53 นางสาว สุกัญญา มีก าลัง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบจ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

54 นางสาว สุชาดา เผ่าจ ารูญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์

55 นาย เสกสรร วงศ์ศิริ นักวิสาธารณสุข อบจ.แพร่ แพร่

56 นาย เกรียงไกร แก้วช่ืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต

57 นางสาว ขนิษฐา ขนิษฐนาม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต

58 นาง นางปิยะพร โยธี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต

59 นางสาว เรณู หม่ืนห่อ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต

60 นางสาว สาริศา แสงอุไร นักทรัพยากรบุคคล อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต

61 นางสาว สุมิตรา สงวนศักด์ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต

62 นางสาว ดาวนภา  เพชรจันทร์  นักจัดการงาน ท่ัวไป ช านาญ การ อบจ.ภูเก็ต  ภูเก็ต 

63 นาง จุรีภรณ์ นามอามาตย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ อบจ.มหาสารคาม มหาสารคาม

64 นาย ฉลองชัย ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.มหาสารคาม มหาสารคาม

65 นางสาว ปิยภรณ์ ภูฉลาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบจ.มหาสารคาม มหาสารคาม

66 นาง พูนทรัพย์ จันทพล หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.มหาสารคาม มหาสารคาม

67 นางสาว ธัญญชล บุญหล้า เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบจ.มหาสารคาม มหาสารคาม

68 นาย ณัฐพงศ์  กมลศิลป์  หัวหน้าฝ่าย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน อบจ.มหาสารคาม  มหาสารคาม 

69 นาย กิตติพัฒน์ โพธ์ิสวัสด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบจ.มุกดาหาร มุกดาหาร

70 นาย ทิวา เมืองมีศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบจ.มุกดาหาร มุกดาหาร

71 นาย ธนชัย เห็มพิลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อบจ.มุกดาหาร มุกดาหาร

72 นางสาว พานิดา ศรีประสงค์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.มุกดาหาร มุกดาหาร

73 นาง วิสุดา เสียงล้ า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบจ.มุกดาหาร มุกดาหาร

74 นางสาว กมลทิพย์ เจริญศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบจ.ยโสธร ยโสธร

75 นาย ค านัย บุตรจันทร์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบจ.ยโสธร ยโสธร

76 นาง วิไลลักษณ์ สุภาลี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.ยโสธร ยโสธร

77 นางสาว กรรณิกา ม่ิงมิตร ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อบจ.ระยอง ระยอง

78 นางสาว กัญญ์กุลณัช ตาอ้ายเทือก ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อบจ.ระยอง ระยอง

79 นางสาว ณัฏฐวี พิทยาบริวัฒน์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบจ.ราชบุรี ราชบุรี

80 นางสาว นรัย์ธรณ์ สุวรรณภารต นักวิชาการสาธารณสุข อบจ.ราชบุรี ราชบุรี



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัดช่ือ - สกุล

81 นางสาว ขนิษฐา อิยะโมงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบจ.ล าพูน ล าพูน

82 นางสาว สมจิตร สุติยะ นักทรัพยากรบุคคล อบจ.ล าพูน ล าพูน

83 นาง เจียรนัย ทิบ ารุง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

84 นาง ฑิมาภรณ์ แก้วกันเนตร์ ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

85 นางสาว ธัสมพัฐ บุษบงค์ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

86 นางสาว รภัทภร สายเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

87 นางสาว ทิวาพร พรหมจอม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.สกลนคร สกลนคร

88 นาย พิทักษ์ ศรีสวัสด์ิ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อบจ.สกลนคร สกลนคร

89 นาง มนันยา แก้วมุงคุณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.สกลนคร สกลนคร

90 นาง ศิริพร ชูเกิด ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี อบจ.สงขลา สงขลา

91 นางสาว ณิรดา นุกูลกีรติภัทรา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.สงขลา สงขลา

92 นาย บวร นิยมกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ อบจ.สุโขทัย สุโขทัย

93 นางสาว ณัฏฐิอร ธนูศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบจ.หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

94 นางสาว สรญา พุ่มทอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบจ.หนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

95 นางสาว จุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ

96 นาย นิมิตร ณัฐวรพงศ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข อบจ อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

97 นางสาว กมลกานต์ ยามะณี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน อบจ.อุทัยธานี อุทัยธานี

98 นางสาว ผกาวัลย์ พันธ์ุรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบจ.อุทัยธานี อุทัยธานี

99 นาง นิมมลา สวัสด์ิพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี





ช่องทางกลุ่มไลนก์ารแจ้งข้อมูลตา่ง ๆ เกี่ยวกบัการฝึกอบรม 

และช่องทางการส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน 
 



กำหนดการและตารางการอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด”  

อบรมระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
เวลา 

วัน 
08.00 – 
10.00 น. 

10.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

15 ส.ค. 65 ลงทะเบียน 
เสวนา “กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชิน ี

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ.” 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) และการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ 

16 ส.ค. 65 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

การบริหารงานงบประมาณด้านสาธารณสุขของ อบจ.  
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจฯ 

ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการเบิกจ่าย ด้านการเงิน การคลังและระบบบัญชีของ
หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด อบจ. 

17 ส.ค. 65 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ของ อบจ. 
การปรับโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และการบริหารงานบุคคลของ อบจ. 

เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจฯ 

18 ส.ค. 65 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. (4 ชม.) 

การสาธารณสุขมูลฐาน การจัดบริการปฐมภูมิ  
และมาตรฐานการบริการสุขภาพ 

Workshop: ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพและการบูรณาการ
แผนพัฒนาสุขภาพในระดับพื้นที่ 

 09.00 – 10.30 น. 10.30 – 12.00 น. 

 
19 ส.ค. 65 

การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล
และสารสนเทศด้านสาธารณสุข 

ทศวรรษแห่งการบริการสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 

 
หมายเหตุ 
- กำหนดการและหัวข้อวิชาการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
- ค่าเดินทางไปราชการ และค่าที่พักก่อนวันอบรม ให้ผู้อบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกดั 


