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ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
3 มกราคม 2562

เรื่อง

ขอให้ ข้ า ราชการและพนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เป็ น ทั น ตแพทย์ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม Silver Wave
Symposium ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. วัตถุประสงค์ของการประชุมฯ และกาหนดการประชุม
2. ใบประชาสัมพันธ์การประชุมฯ
3. สาเนาระเบียบกระทรวงการคลัง
ทันตแพทยสมาคมแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มี การประชุม Silver
Wave Symposium ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็ นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การประชุมครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทันตแพทย์ได้รับความรู้ทางด้านการดูแลทางทันตกรรมในผู้ป่วยสูงอายุ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม ในการนาไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ทันตแพทย์ของส่วนงานต่างๆ ต่อไป
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ จึงใคร่ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็น
ทันตแพทย์ในสังกัดของท่าน ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2555
อนึ่ง ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ทันตแพทยสมาคมฯ ได้กาหนดค่าลงทะเบียนไว้ ดังนี้
ก่อน 15 ก.พ. 62
หลัง 15 ก.พ. 62 และหน้างาน
 สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ
2,000 บาท
2,500 บาท
 ไม่ใช่สมาชิกทันตแพทยสมาคมฯ
3,000 บาท
3,500 บาท
จึง เรีย นมาเพื ่อ โปรดพิจ ารณาอนุม ัติ และขอได้โ ปรดแจ้ง ให้ข้า ราชการและพนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดของท่านทราบ เพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์)
เลขาธิการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

Silver Wave Symposium - Thailand
23 Feb 2019, World Ballroom, Centara Grand at CentralWorld, Bangkok
Appropriate oral care in the elderly.
With a rapidly aging population in Asia, and a high prevalence of chronic disease in the population
over 65 years, there is a need to reconsider current approaches in delivering oral care to the elderly.
The type of care they need is not shaped by chronological age alone but also by their health status,
social circumstances, frailty and level of dependence.
The retention of healthy teeth in the elderly contributes to overall physical and mental health and
quality of life. There are specific issues that need to be considered when providing dental care for
older patients. The incidence of general disease is higher in this population, as is the amount of
prescribed medication, these can complicate dental management by altering salivary flow, causing
bleeding disorders and tissue overgrowth. Oral diseases are cumulative and become more complex
to manage over time. In older individuals, conservative treatments should be considered first, as
complex options such as implant-born structures could be more challenging to maintain as patients
get older. In the natural course of ageing, individuals will transition from being robust (active and
capable) to being frail (limited activity and capability) and finally being dependent (very limited
activity and capability), the ability to cope with extensive treatment decreases with age and, in more
severe cases, patients must be sedated for dental care. More importantly, effective care of the
elderly, particularly the frail elderly, requires a team-based approach.
In this symposium, three international speakers will present a structured approach, to formulate a
care plan for older individuals, composing of the following 3 steps: identify the issues and possible
solutions, protect the dentition and patient, control disease and maintain oral and general health.
They will also discuss the use of preventive and restorative materials and techniques in the elderly.
Learning objectives:
1. Be familiar with the impact of health status and level of dependency on treatment planning and
treatment for older adults
2. Understand the holistic approach in care planning for older individuals
3. Understand the challenges in managing oral health for life
4. Be familiar with preventive and restorative considerations in elderly patients
Program: (5 CE credits)
09.00 - 10.15
Treatment planning considerations for the older patient
Finbarr Allen (1h15)
10.15 - 10.45
Coffee break
10.45 - 12.00
Single tooth restoration
Hien Ngo (1h15)
12.00 - 13.15
Lunch break
13.15 - 14.30
Complex Restorations 1
Ian Meyers (1h15)
14.30 - 15.00
Coffee break
15.00 - 15.30
Managing the partially dentate older patient - the long-term view
Finbarr Allen (30 min)
15:30 - 16:00
Complex restoration 2
Ian Meyers (30 min)
16:00 - 16:30
Monitoring and maintenance
Hien Ngo (30 min)
16.30 - 16.45
Panel discussion
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ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้เ รีย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยค่ าใช้ จ่า ยในการฝึก อบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
“การเบิกจ่ ายเงิน และหลั กฐานการจ่ายซึ่ง มิได้ กํา หนดไว้ ในระเบีย บนี้ ให้ ถือ ปฏิบั ติต ามที่
กระทรวงการคลังกําหนด”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว่ า งประเทศ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือกําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๒
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ส่วนที่ ๑
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูต รการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัด หรือจัดร่ว มกับหน่ว ยงานอื่น
ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้
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ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
(๔) ค่าประกาศนียบัตร
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
(๖) ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร
(๑๓) ค่าอาหาร
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก
(๑๕) ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๙) ให้เ บิก จ่า ยได้เ ท่า ที่จ่า ยจริง ตามความจํา เป็น เหมาะสม
และประหยัด
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ ๓๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท
ค่าใช้ จ่ายตาม (๑๒) ถึ ง (๑๕) ให้เ บิกจ่า ยตามหลั กเกณฑ์แ ละอั ต ราตามที่กํา หนดไว้ใ น
ระเบียบนี้
ข้อ ๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น
ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
(๒) เจ้าหน้าที่
(๓) วิทยากร
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๕) ผู้สังเกตการณ์
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจาก
ส่วนราชการต้นสังกัดให้ทําได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๑ การเทีย บตํา แหน่ ง ของบุค คลตามข้ อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่ มิได้ เป็ น
บุคลากรของรัฐ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้
ดังนี้
(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับตําแหน่งหรือชั้นยศครั้งสุดท้าย
ก่อนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี
(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับตําแหน่งไว้แล้ว
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และวิท ยากรในการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
(๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบ
ตําแหน่งตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหน่งของกระทรวงการคลังตาม (๒) เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา
ข้อ ๑๒ การเที ย บตํา แหน่ ง ของบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ (๔) ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ
เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบตําแหน่งได้ ดังนี้
(๑) ผู้เ ข้า รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข้ าราชการประเภท ก ให้ เที ย บได้ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
(๒) ผู้เ ข้า รั บการฝึ กอบรมในการฝึก อบรมข้ าราชการประเภท ข ให้ เที ย บได้ไ ม่ เกิ น สิ ท ธิ
ของข้าราชการตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น
ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการ
ไปยั ง สถานที่ จั ด ฝึ ก อบรมของบุ ค คลตามข้ อ ๑๐ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ จั ด
การฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด
ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน
๑ คน
(ข) ชั่ว โมงการฝึก อบรมที่มีลัก ษณะเป็น การอภิป รายหรือ สัม มนาเป็น คณะ ให้จ่า ย
ค่า สมนาคุ ณ วิ ท ยากรได้ ไ ม่ เ กิ น ๕ คน โดยรวมถึ ง ผู้ ดํ าเนิ น การอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาที่ ทํ า หน้ า ที่
เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย
(ค) ชั่ว โมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็น การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย
หรื อ สั ม มนา หรื อ แบ่ ง กลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรม ซึ่ ง ได้ กํ า หนดไว้ ใ นโครงการหรื อ หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
และจําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

(ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ตาม (ก) (ข) หรือ (ค)
ให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์
(จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้อง
หั ก เวลาที่ พั ก รั บ ประทานอาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ ม แต่ ล ะชั่ ว โมงการฝึ ก อบรมต้ อ งมี กํ า หนดเวลา
การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีกําหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที แต่ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิท ยากรที่เ ป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ไม่ ว่ าจะสั ง กั ด ส่ ว นราชการที่ จั ด การฝึ ก อบรมหรื อ
ไม่ก็ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท
ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
(ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมข้าราชการ
ประเภท ก ไม่ เ กิ น ชั่ ว โมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่ ว นการฝึ ก อบรมข้ า ราชการประเภท ข และ
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท
(ค) กรณีที่จําเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ
เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูต รที่กําหนด จะให้วิท ยากรได้รับค่าสมนาคุณ
สูงกว่าอัตราที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัว หน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ
(ง) การฝึ ก อบรมที่ ส่ ว นราชการจั ด หรื อ จั ด ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ถ้ า วิ ท ยากรได้ รั บ
ค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรม เว้นแต่จะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอื่น
(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑
ท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานการจ่าย
ข้อ ๑๕ ในโครงการหรือหลักสูต รการฝึก อบรมที่มีก ารจั ด อาหารให้แ ก่ บุคคลตามข้อ ๑๐
ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชี
หมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคล
ตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการที่จัด การฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน อัต รา
ค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี้ และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัด ที่พักให้แ ก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับ การฝึก อบรมข้า ราชการประเภท ข
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจําเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้
พักห้องพักคนเดียวได้

