
                สิ่งที่สง่มาด้วย 1 
กำหนดการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ“รู้ทันการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน การเงิน บัญชี พัสดุ และ 
จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล”ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ในวันที่ 13-15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.  

ณ ห้องประชุมเรือนนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น 

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

วันที ่13 มิถุนายน 2565 

เวลา 08.00 น. - 08.30 น.  ลงทะเบียน 

เวลา 08.30 น. - 09.00 น. พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ และความเป็นมาของโครงการ 

 โดย  นายแพทย์อดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ 
       รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

เวลา 09.00 น. - 10.00 น. กล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษนโยบายการดำเนนิงาน  
    ด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการจังหวัดขอนแก่น 

 โดย  นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

เวลา 11.00 น. - 12.00 น. อภิปราย เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพ Total Performance Score  
 และการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ” 

โดย ดร.นพ.ชุมพล นุชผ่อง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
  รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 นางสาวชวลัลักษณ์ ทองบ่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเขตสุขภาพที่ 7 

 นายวัชรพงษ์  ไทยแท้ นักโภชนาการปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 นายศุภราช วรรณทิพภากรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา 13.00 น. - 17.00 น. อภิปราย เรื่อง “การจัดทำแผนเงินบำรุงและใช้งานแผนเงินบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปรแกรมแผนเงินบำรุงสำหรับผูบ้ริหาร และระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
5 มิต ิ(Electronic Internal Audit : EIA)” 

 โดย  ดร.นพ.ชุมพล นุชผ่อง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
  รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 นางสาวชวลัลักษณ์ ทองบ่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏบิัติการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจำเขตสุขภาพที่ 7 

 นายวัชรพงษ์  ไทยแท้ นักโภชนาการปฏิบัติการ  
โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

 นายศุภราช วรรณทิพภากรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

เวลา 17.00 น. - 17.30 น.  ซักถามและตอบปัญหา 
 
วันที ่14 มิถุนายน 2565   
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.  อภิปราย เรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง” 
 ในการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 โดย  ดร.นพ.ชุมพล นุชผ่อง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  

  รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  

  นางสาวชวัลลักษณ์ ทองบ่อ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ประจำเขตสุขภาพที่ 7 
 นายวัชรพงษ์  ไทยแท้ นักโภชนาการปฏิบัติการ  

โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 นายศุภราช วรรณทิพภากรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

เวลา 16.00 น. - 16.30 น.       ซักถามและตอบปัญหา 
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วันที่ 15 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00 น. – 1๐.00 น. บรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑” 

โดย อาจารย์ กิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล 
                                               ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เวลา ๑๐.๑๕ น. – 1๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ
เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ” 

 โดย อาจารย์ กิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล 
                                               ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “ระเบียบการเงินที่ควรเรียนรู้ในการทำงานด้านการเงินสำหรับ
หน่วยบริการสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” 

 โดย อาจารย์ กิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล 
                                               ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เวลา ๑๔.๑๕ น. - ๑๕.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน” 
 โดย อาจารย์ กิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล 
                                               ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบภายใน สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

เวลา 1๕.๓0 น. - 16.30 น.  ซักถามและตอบปัญหา 
 

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 1. เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 2. เวลา 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

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

มาตรการ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ (COVID Free Setting) 
 1. ลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่จัดประชุมด้วยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ 
 2. ตรวจวัดไข้บริเวณก่อนเข้าห้องประชุม (หากมีไข้หรือความเสี่ยงสูงงดเข้าร่วมงาน) 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องได้รับวัคซีนป้องกัน Covid - 19 อย่างน้อย 2 เข็ม และมีผลตรวจ ATK  
    หรือ RT- PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง หรือมีหลักฐานกรณีมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว 
    อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน 
4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในการประชุมฯ 
5. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ/วัตถุท่ีใช้ร่วมกัน 
6. เว้นระยะห่างจากบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 1 เมตร 
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานที่อย่างเคร่งครัด 
 

  
       


