


 

 

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนางานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประจําป 2549 

………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542  และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543 กําหนดให
ภารกิจดานสาธารณสุข  เปนภารกิจที่จะตองถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และใน
ปงบประมาณ 2549 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการในดานสาธารณสุขตามที่ไดรับถายโอนภารกิจแลว 

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพและเปนแนวทางเดียวกัน จึงมีความจําเปนที่บุคลากรทางการสาธารณสุขเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบลจะตองไดรับทราบนโยบายของรัฐบาล แนวทางการจัดการระบบสาธารณสุขใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และบทบาทอํานาจหนาที่ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการพัฒนาองคความรู
ทางดานการสาธารณสุข อันจะทําใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับทราบแนวทางการจัดการระบบสาธารณสุขในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และรับทราบนโยบายที่เกี่ยวของกับงานดานสาธารณสุข ตลอดจนสามารถแกไข
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดานการสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารซึ่งกันและ
กัน อันจะนําไปสูการประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอทองถ่ินของตนตอไป 

 

3. เปาหมาย 
 ผูเขารวมการประชุมสัมมนา ไดแก ผูบริหารหรือเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
รับผิดชอบงานดานสาธารณสุข 

- รุนที่ 1 ไดแก พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข จากเทศบาลตําบล
ขนาดเล็ก จํานวน 256 แหงๆ ละ 1 คน รวม 256 คน 

- รุนที่ 2 ไดแก พนักงานเทศบาลที่รับผิดชอบปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข จากเทศบาลตําบล
ขนาดเล็ก จํานวน 256 แหงๆ ละ 1 คน รวม 256 คน 

(รายละเอยีดตามบัญชีรายช่ือองคกรปกครองทองถ่ินแนบทายโครงการ) 
 
 
 

 /4. วิธีการดําเนินการ 
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4. วิธีการดําเนินการ 
  จัดการฝกอบรมโดยวิธีการบรรยาย อภิปราย ประชุมกลุมยอยและฝกปฏิบัติ โดยวิทยากรจาก
บุคลากรภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและหนวยงานภายนอก 
5. งบประมาณ  
 ใชงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จากแผนงบประมาณ : อุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเปนงบดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขสําหรับผูดอยโอกาสในเขตเมือง จํานวน 2,376,000.- บาท  
 

6. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
 รุนที่ 1  ระหวางวันที่ 6-9 มีนาคม 2549 จํานวน 256 คน 

รุนที่ 2  ระหวางวันที่ 13-16 มีนาคม 2549 จํานวน 256 คน 
โดยจัดการฝกอบรม ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนวิ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
7.1  ผูเขารับการฝกอบรมไดรับทราบแนวทางการจัดการระบบสาธารณสุขในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน แนวทางการใชกฎหมายสาธารณสุขสําหรับการแกไขปญหาในพื้นที่ และสามารถบริหารงานตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

7.2  ผูเขารับการฝกอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน และรับทราบ
ตัวอยาง การดําเนินงานจากประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสบผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน ทําใหสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอทองถ่ินของตนได 

 

                                                                                ผูเสนอโครงการ 

(นางวภิา ธูสรานนท) 
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการจัดการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

 

                                                                                      ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายวิรัตน  ทาํนุราศรี) 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม 

                                                      ผูอนุมัติโครงการ 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนางานดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 6-9 มีนาคม 2549  
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 13-16 มีนาคม 2549 

ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
วัน/เวลา 09.00-12.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.30 น. 15.40-17.10 น. 18.00-19.00 น. 

6 และ 13 
มีนาคม 
2549 

รายงานตัวลงทะเบียน 

การดําเนินงานตาม
ภารกิจถายโอนดาน

สาธารณสุข 
โดย ผอ. สํานกัสงเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคมและการมีสวนรวม 

การวางแผนเชิงกลยทุธเพื่อการพฒันา 
งานสาธารณสุขในองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
โดย ผอ.สาํนกัพฒันาและสงเสริมการบรหิารงาน

ทองถิน่ 

การพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชนและประชาคมสุขภาพ 

โดย วิทยากรจากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

ชี้แจงแนวทางการประชุม
และประชุมกลุมยอย  
โดยเจาหนาที่ของ  
สน.สส. จํานวน 6 คน 

09.00-10.00 น. 10.10-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.10-17.10 น. 18.00-19.00 น. 

7 และ 14 
มีนาคม 
2549 

มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการพัฒนา

งานสาธารณสุข” 
โดย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

โรคติดตอระหวางสัตวและคน  
รับมือและปองกันอยางไร 

โดย วิทยากรจากกรมควบคุมโรค 

ยแนวทางการควบคุมตามกฎหมาย 
สาธารณสุข เรื่อง “อาหาร” 

โดย วิทยากรจากสํานักคณะกรรมการ
อาหารและยา 

การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุข      
มูลฐาน 

โดย วิทยากรจากกรมพัฒนาการแพทย 
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ประชุมกลุมยอย 
โดยเจาหนาที่ของ  

สน.สส. จํานวน 6 คน 

09.00-10.25 น. 10.35-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.10-17.10 น. 18.00-19.00 น. 

8 และ 15 
มีนาคม 
2549 

การดูแลและการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
โดย วิทยากรจากสถาบันเวชศาสตร

ผูสูงอายุ 
กรมการแพทย 

การดูแลและการสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ (ตอ) 

เทคนิคการคลายเครียดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

โดย วิทยากรจากกรมสุขภาพจิต 

การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดย ผอ. สํานักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น 

ประชุมกลุมยอย 
โดยเจาหนาที่ของ  

สน.สส. จํานวน 6 คน 

09.00-10.25 น. 10.35-12.00 น. 13.00-15.00 น. 15.10-17.10 น. 18.00-19.00 น. 

9 และ 16 
มีนาคม 
2549 

แนวคิดและทฤษฎีการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ  

 โดย วิทยากรจากสํานักสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย 

สุขภาพดี สิ่งแวดลอมดี ทองถิ่นทําได 
โดย วิทยากรจากสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
โดย ผอ.สวนสงเสริมการจัดการดาน
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

 (ตอ) 

 

- 

 

                                                                                                                                                                                                                                               
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ชวงเชาเวลา 10.25-10.35 น. และชวงบายเวลา 15.00-15.10 น. 



แบบตอบรับ 
โครงการฝกอบรมเพื่อพฒันางานดานสาธารณสขุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 6-10 มีนาคม 2549 
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 13-17 มีนาคม 2549 

ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนวิ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 
………………………… 

 
1. เทศบาล …………........…………………………………………………………………….………….… 

อําเภอ…………………………………………….… จังหวัด…………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………โทรสาร…………………………………….. 

2. ขอสงผูเขารับการฝกอบรม คือ 
ชื่อ…………….............…………………..นามสกุล...........……………………………………………. 
ตําแหนง…………………........................…………………......ระดับ………........…. 

3. ไมสามารถสงผูเขารับการฝกอบรมได
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                  ลงชื่อ                                                 ผูกรอกแบบ 
                                                                     (……………………………….…) 
                 ตําแหนง………………………………………………. 

หมายเหต ุ    
1. กรุณาสงแบบตอบรับเขารับการฝกอบรมถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สวนสงเสริมการจัดการดาน

สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ทางโทรสารหมายเลข             
0-2241-9000  ตอ 4135, 4133 โดยไมเวนวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 

2. กรณีไมประสงคเขารับการฝกอบรมโปรดแจงใหทราบดวย 
3. ลงทะเบียนและเขาพักในวันแรกของการฝกอบรม ระหวางเวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว 

ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  
4. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะรับผิดชอบคาใชจายสําหรับคาอาหารและคาที่พัก ในระหวางวัน

ฝกอบรม สําหรับคาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยงเบิกจากหนวยงานตนสังกัด  
5. การจัดหองพักจะจัดใหพักรวมกับผูเขารับการฝกอบรมทานอื่นตามความเหมาะสมและตามสิทธิ กรณี

ตองการพักเดี่ยว จะตองรับผิดชอบคาเชาที่พักเองทั้งหมด 
6. หากตองการขอมูลที่วิทยากรทานตางๆ บรรยายขอใหเตรียมแผน CD-ROM หรือ Handy Drive มาบันทึก

ขอมูลดวย  
7. พิธีเปดแตงกายสุภาพ หากมีขอสงสัยกรุณาติดตอ โทร. 0-2241-9000 ตอ 4133-4 




