


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์    
ที่ ๒ : การประชาสัมพันธ์นโยบายแห่งรัฐ กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์นโยบายแห่งรัฐ      
ที่ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์และอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านและชุมชน และแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข     
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ กระทรวง
สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการด าเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและพัฒนาระบบงานภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวง
สาธารณสุขในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การ    
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีการด าเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายและ
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกิดทัศนคติที่ดี ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานใน
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพ่ือการ
มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการออกก าลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะ
ที่ดีในทุกพ้ืนที่ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ซึ่งประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสาร 
และช่องทางการสื่อสาร สามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้ประชาชนได้รู้ เข้าใจ และเข้าถึงได้ ง่าย 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นเครือข่ายอยู่ในเขตสุขภาพทั่วประเทศ ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น
พ่ีเลี้ยงหรือที่ปรึกษาในการน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปถ่ายทอดสู่บุคลากรในระดับจังหวัด/สถานบริการต่อไป 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ใหม่ และเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมขึ้น  เพ่ือการ
บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักด้านการขยาย
และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุขที่เป็น
เครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุขผู้ที่จะท าหน้าที่เป็น “นักสื่อสารสุขภาพ” ในเขตสุขภาพทั้ง ๑3 เขต   
ทั้งในระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีกระจายอยู่ทุกจังหวัด    
ทั่วประเทศ ซึ่งท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพสู่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุม จึงได้จัดท า “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย              
นักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3” ขึ้น      

 

 

วัตถุประสงค์...  
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วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวง
สาธารณสุขในเขตสุขภาพอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล 

๒. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพในการด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของกระทรวง
สาธารณสุข 

๓. เพ่ือขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และ
พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๔. เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย / คณะท างาน / วิทยากร 

- ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  และ/หรือ  ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในเขตสุขภาพ        
   ทั้ง ๑3 เขต จ านวนทั้งสิ้น  ๒40  คน  จากหน่วยงาน ดังนี้ 

๑.  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน  ๗๖  แห่งๆ ละ ๑ คน   รวมเป็น   ๗๖   คน 
๒.  โรงพยาบาลศูนย์   จ านวน 32 แห่งๆ ละ ๑ คน   รวมเป็น   32   คน 
๓.  โรงพยาบาลทั่วไป  จ านวน ๘3 แห่งๆ ละ ๑ คน   รวมเป็น   83   คน 
4.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ านวน 21 แห่งๆ ละ 1 คน รวมเป็น   21 คน 
5.  ส านักงานเขตสุขภาพท่ี 1 - 13 แห่งละ 1 คน   รวมเป็น   13 คน 
- คณะท างาน       รวมเป็น   10 คน 
- วิทยากร       รวมเป็น     5 คน 
              รวมทั้งสิ้น  240 คน 

  

วิธีด าเนินการ        

๑.   แต่งตั้งคณะท างาน 
๒.   จัดประชุมคณะท างาน  
๓.   ประสานงานหน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
๔.   จัดอบรม (๓ วัน ๒ คืน) ในกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และ/หรือ ผู้รับผิดชอบ

งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ในเขตสุขภาพ ๑3 เขต จากส านักงานเขตสุขภาพ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วยกิจกรรม การบรรยาย 
การอภิปราย และกิจกรรมกลุ่ม โดยมีเนื้อหาดังนี้ -:      
-   การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖3 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี           

ด้านสาธารณสุข 
-   แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
-   การบริการเป็นเลิศเพ่ือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
-   ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) สู่ความสุขของการท างาน 
 

- เทคนิค... 
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-   เทคนิคและการใช้เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ 
-   เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล 
-   การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลผ่านสื่อสมัยใหม่ 

๕.   ประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการฯ 
6. การจัดท าท าเนียบเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

ระยะเวลา 

 ระหว่างวันที่  19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563  
 

สถานที ่

  โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

งบประมาณ 

งบด าเนินงานส านักสารนิเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 780,๐๐๐ บาท     
(เจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)  ดังนี้ -: 

กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาฝึกอบรม (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน) ประกอบด้วย 
๑. ค่าสมนาคุณส าหรับวิทยากรภาครัฐ  
    - (๖๐๐ บ. x 10 ชม. x 5 คน)           =    30,0๐๐ บ. 
    - (600 บ. x 1 ชม. x 1 คน)        =         600 บ. 
2. ค่าสมนาคุณส าหรับวิทยากรภาครัฐเชี่ยวชาญพิเศษ (๑,๒๐๐ บ. x 8 ชม. x 2 คน)  =    19,2๐๐ บ. 
3. ค่าสมนาคุณส าหรับวิทยากรภาคเอกชน  
     (๑,๒๐๐ บ. x 1 ชม. x 1 คน)         =      1,2๐๐ บ. 
     (๑,๒๐๐ บ. x 3 ชม. x 3 คน)         =    10,8๐๐ บ. 
4. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นผู้เข้ารับการอบรม (๗๐๐ บ. x ๒ วัน x ๒25 คน)  =  315,๐๐๐  บ. 
5. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม (400 บ. x ๑ วัน x ๒25 คน)   =    90,๐๐๐ บ. 
6. ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็นคณะท างานและวิทยากร (๗๐๐ บ. x ๒ วัน x 15 คน) = 21,0๐๐ บ. 
7. ค่าอาหารกลางวันคณะท างานและวิทยากร (400 บ. x ๑ วัน x 15 คน)     =    6,0๐๐ บ. 
8. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม (50 บ. x ๒ มื้อ x ๓ วัน x ๒25 คน)   =   ๖7,5๐๐  บ. 
9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างานและวิทยากร 

(50 บ. x ๒ มื้อ x ๓ วัน x 15 คน)        =     4,5๐๐ บ. 
10. ค่าที่พักคณะท างาน (๙๐๐บ. x ๓ วัน x ๑๐ คน)     =   ๒๗,๐๐๐ บ. 

 
11. ค่าพาหนะ... 
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๑1. ค่าพาหนะคณะท างาน (5๐๐ บ. x ๑๐ คน)      =     5,๐๐๐  บ. 
๑2. ค่ากระเป๋าเอกสาร (260 บ. x ๒25 คน)                  =   58,5๐๐  บ. 
๑3. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน  

- (๘๐ บ. x ๒ วัน x ๑๐ คน)                  =     ๑,๖๐๐  บ. 
- (๑๖๐ บ. x ๑ วัน x ๑๐ คน)                =     ๑,๖๐๐  บ. 

๑4. ค่าเช่าเหมารถตู้ (2,5๐๐ บ. x ๓ วัน x ๑ คัน)              =     7,5๐๐  บ. 
15. ค่าเช่าห้องประชุม (10,000 บาท x 1 ห้อง x 3 วัน)      =   30,000 บ. 
16. ค่าเช่า LCD Projector (5,000 บาท x 3 วัน)      =   15,000 บ. 
17. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ค่าถ่ายเอกสาร)      =        500 บ.
             รวม     712,500 บ. 

กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์ 
1. ค่าจัดท าท าเนียบเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ (300 บาท x 225 เล่ม)   =   67,500 บ. 
             รวม       67,500 บ. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   780,00๐ บ. 
      (เจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  :  งบประมาณทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

 

2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม - ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕   
 
ตัวช้ีวัด 

๑. จ านวนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในเขตสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการที่ก าหนด  
๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ร้อยละ 8๕) 

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ส านักสารนิเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 
 
 

ผลที่คาดว่า... 
 





 

ก ำหนดกำรอบรม 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครอืข่ำยนักประชำสัมพันธ์ 

กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 
ณ ห้องสุวิทย์ศักดำนนท์ โรงแรม ทีเค. พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 

ระหว่ำงวันที่ 19 – 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
วันที่  19  กุมภำพันธ์  2563  

เวลา 08.๐0 – 0๘.๓0 น. - ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

เวลา 0๘.30 – 10.00 น. - พิธีเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ “นโยบำยกำรประชำสัมพันธ์
สำธำรณสุข และกำรสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร” 

  โดย นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  กล่าวรายงาน  โดย นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ์  ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ 
เวลา 10.00 – 12.00 น. - อภิปราย “กำรถ่ำยทอดนโยบำยยุทธศำสตร์กำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ 
  สู่กำรปฏิบัติ” 
  โดย 1. พลตรีเทวัญ  ตันกุล  วิทยากร 
   2. นางสาวนิมิตา  จันทรเสนา วิทยากร 
  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์  พันทวี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 1๗.๐0 น.   - อภิปราย “เทคนิคกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล” 
  โดย 1. พลตรีเทวัญ  ตันกุล  วิทยากร 
   2. นางสาวนิมิตา  จันทรเสนา วิทยากร 
  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์  พันทวี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เวลา 1๗.00 – 1๘.00 น.    - รับประทานอาหารเย็น 

เวลา 1๘.00 – 2๐.00 น.    - อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “เทคนิคกำรสื่อสำรในยุคดิจิทัล” (ต่อ) 
  โดย 1. พลตรีเทวัญ  ตันกุล  วิทยากร 
   2. นางสาวนิมิตา  จันทรเสนา วิทยากร 
  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์  พันทวี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำร.... 

พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 



 

ก ำหนดกำรอบรม 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครอืข่ำยนักประชำสัมพันธ์ 

กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 
ณ ห้องสุวิทย์ศักดำนนท์ โรงแรม ทีเค. พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 

ระหว่ำงวันที่ 19 – 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
วันที่  20  กุมภำพันธ์  2563  

เวลา 08.๐0 – ๑๒.๐0 น.   - อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “เทคนิคกำรผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล 
Infographic & Keymassage” 

  โดย ๑. นายนพรัตน์  อินทร์ทิม นักนิเทศศิลป์ 
2. นางสาวสุทธิฉันท์ กล  าพูลสวัสดิ์ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
3. นายณัฐพงษ ์  พันธุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์   
4. นางประภาพรรณ หวังกิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์  พันทวี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 1๗.๐0 น. - อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “เทคนิคกำรผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล 
Infographic & Keymassage” (ต่อ) 

  โดย ๑. นายนพรัตน์  อินทร์ทิม นักนิเทศศิลป์ 
2. นางสาวสุทธิฉันท์ กล  าพูลสวัสดิ์ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
3. นายณัฐพงษ์  พันธุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์   
4. นางประภาพรรณ หวังกิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์  พันทวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เวลา 1๗.00 – 1๘.00 น.    - รับประทานอาหารเย็น 

เวลา 18.00 – 2๐.00 น.    - อภิปราย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “เทคนิคกำรผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัล 
Infographic & Keymassage” (ต่อ) 

  โดย ๑. นายนพรัตน์  อินทร์ทิม นักนิเทศศิลป์ 
2. นางสาวสุทธิฉันท์ กล  าพูลสวัสดิ์ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 
3. นายณัฐพงษ์  พันธุศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์   
4. นางประภาพรรณ หวังกิจ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์  พันทวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
** ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เตรียม Notebook พร้อมติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe 
Illustrator ก่อนเข้ำรับกำรอบรม สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้งำน ได้ที่ Website ส ำนักสำรนิเทศ** 
 
 

ก ำหนดกำร... 
พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 

https://software.thaiware.com/1427-Adobe-Photoshop-Download.html


 

ก ำหนดกำรอบรม 
โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครอืข่ำยนักประชำสัมพันธ์ 

กระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 
ณ ห้องสุวิทย์ศักดำนนท์ โรงแรม ทีเค. พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร 

ระหว่ำงวันที่ 19 – 21 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
วันที่  21  กุมภำพันธ์  2563  

เวลา 0๘.๐0 – 09.๐0 น.   - อภิปราย “กำรสื่อสำรควำมเข้ำใจถึงกัญชำทำงกำรแพทย”์  
  โดย 1. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต    อธิบดีกรมสุขภาพจิต  
   2. ดร.ศศิดิศ  ชูชนม์    วิทยากร 
  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์  พันทวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เวลา 09.00 – 12.00 น. - อภิปราย “สร้ำงกำรรับรู้อย่ำงไร...ให้ได้ใจประชำชน”  
  โดย ทีมดูแลเฟซบุ๊คแฟนเพจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์  พันทวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 1๖.๐0 น. - อภิปราย “สร้ำงกำรรับรู้อย่ำงไร...ให้ได้ใจประชำชน”  
  โดย นายนิรัญ  ช้างกลาง   วิทยากร  (คุณโชเล่ย์ ดอกกระโดน) 
  ผู้ด าเนินการอภิปราย : ดร.นิตินันท์  พันทวี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เวลา 1๖.00 น.    - พิธีปิดการอบรมฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตร  
  โดย นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ์   ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ 
 

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

พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.00 น. และ 14.30 น. 



 

 

  
 แบบฟอร์มจองห้องพกัโรงแรมทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน 

ส านักสารนิเทศ  ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
“ โครงการพฒันาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพนัธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ” 

จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน 
วนัที่  19 – 21  ก.พ.  2563 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือผู้ประสานงาน.....................................................................................นามสกลุ.................................................................................................... 
หน่วยงาน / จังหวดั...................................................................................................................................................................... ............................. 
เลขที่........................ตรอกซอย................................ถนน.........................................ต าบล....................................อ าเภอ.......................................... 
จังหวดั................................รหัสไปรษณย์ี................................E-mail : ………………………..…………โทรศัพท์.............................................. 
มือถือ...............................................โทรสาร................................................ 
การจองห้องพกั    ห้องพกัเดีย่ว  (Standard Room)      ราคา   1,400.- / บาท / ห้อง / คนื    รวมอาหารเช้า   จ านวน.........ห้อง 
                ห้องพกัคู่       (Standard Room)      ราคา   1,600.- / บาท / ห้อง / คนื    รวมอาหารเช้า   จ านวน..........ห้อง  
 ช่ือผู้เข้าพกั.......................................................................พกัคู่กบั.................................................................................... 
 ช่ือผู้เข้าพกั.......................................................................พกัคู่กบั.................................................................................... 
    เข้าพกัวนัที่...............................................    เวลา....................น.   ออกวนัที่.....................................................    เวลา......................น. 
**หมายเหตุ     เน่ืองด้วยในช่วงเวลาดงักล่าวห้องพกัทางโรงแรมค่อนข้างแน่น  *** 

1. รบกวนให้โทรเช็คห้องก่อนทีจ่ะโอนเงนิทุกคร้ังค่ะ 
2. กรณเีช็คห้องว่างภายในวนัเดยีวกนัแล้วรบกวนช าระมดัจ ามาก่อนห้องละ 1 คนื  
3. ผู้เข้าพกัจะได้รับการยนืยนัการจองกต่็อเมือ่ท่านได้ส่งใบส าเนาโอนเงนิกลบัมาทีโ่รงแรมเท่าน้ัน  /  กรณยีนืยนัการส ารองห้องพกั รบกวนโอนเงนิภายใน 3 ก.พ. 2563 
4. หลงัจากส่งแฟกซ์แล้วรบกวนโทรเช็คกบัเจ้าหน้าทีโ่รงแรมทุกคร้ังเพือ่ตรวจสอบเอกสารของท่านภายในวนัเดยีวกนั 

                                  โปรดส่งแฟกซ์ใบโอนเงนิพร้อมแบบฟอร์มจองห้องพัก  และเขียนช่ือ-สกลุ ให้ชัดเจนกลับมาที่  แฟกซ์ 02-574-2622 
      ***  กรณยีกเลกิห้องพักทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการคนืมัดจ าห้องพักค่ะ *** 

    กรุณายนืยนัการจองห้องพกั โดยติดต่อ คุณสุพชิญ์ชา / คุณอ้อมทิพย์  เบอร์โทร  02-574-1588 Ext. 7000 , 7001 

                                                       *** Sales of Groups   :  คุณวรวลญัช์  แสงละออ  เบอร์โทร 02-574-1588  Ext. 4017 *** 

 
 
 
 

       โทร. 02-574-1588 ต่อ 7000 , 7001   โทรสาร  02-574-2622 
E-Mail : rsvn_tkpalace@tkpalace.com , rsvn-tkpalace@hotmail.com 

 

        บัญชีในการโอนเงิน : บริษัท รักสยาม พรอพเพอร์ตี ้แอนด์ ดวิิลอปเม้นต์ 2004 จ ากดั 
        ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  สาขาแจ้งวัฒนะ  

                                             บัญชีกระแสรายวัน  เลขที่ 096-600916-9 

mailto:rsvn_tkpalace@tkpalace.com
mailto:rsvn-tkpalace@hotmail.com

