1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฎิบัติงานด้านบัญชีหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2562
2. หลักการและเหตุผล
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีตามนโยบายของรัฐบาล
เข้ามาใช้เพื่อการจัดทาบัญชีในโรงพยาบาลทุกระดับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การจัดทาบัญชีภาครัฐ ซึ่งมีหน่วยงานหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกได้นาข้อมูลไปใช้อย่างแพร่หลาย
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
กองเศรษฐกิจสุ ขภาพและหลั กประกันสุ ขภาพ (Division of Health Economics and Health
Security) เป็นองค์กรหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง มีอานาจหน้าที่ในการ
พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐาน
จากข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น หากข้อมูลที่นามาใช้มีความ
เบี่ยงเบนหรือไม่มีลักษณะเชิงคุณภาพ จะไม่สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อ หาสาเหตุที่ถูกต้องและแก้ปัญหา
ได้ถูกต้อง ตรงประเด็น แต่ทั้งนี้ลักษณะเชิงคุณภาพมาจากปัจจัยสาคัญ 2 ประการ คือ 1. ผู้ใช้ข้อมูลต้องมี
ความเข้าใจในเครื่องมือจึ งจะสามารถนาไปใช้วิเคราะห์และแปรผลได้ถูกต้อง และ 2.คุณ ภาพของข้อมูล
จะครบถ้ว น ถูกต้อง ทัน เวลา ขึ้น อยู่ กับ ผู้ป ฏิบัติงานด้านบัญ ชีส ามารถวิเคราะห์ รายการบั ญ ชีได้ถูกต้อง
ตามคู่มือบัญชีของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดั งนั้ น เพื่ อ ให้ เป็ น การพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล การเงิน การคลั ง ของหน่ ว ยบริ ก ารสั งกั ด ส านั ก งาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ มีลักษณะเชิงคุณ ภาพตามมาตรฐานการบั ญ ชีภ าครัฐ และ
นโยบายการบั ญ ชีภ าครั ฐ พ.ศ.2561 จึ งได้จัดทาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ ปฏิบัติงานด้านบัญ ชี
หน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้พัฒนาสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ การฝึ ก อบรมเพิ่ ม ขี ด ความสามารถและสมรรถนะการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผังบัญชี และรูปแบบรายงานทางการเงิน
3.2 เพื่ อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบัญ ชี ของหน่วยบริการสั งกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.3 เพื่อได้ข้อมูลบัญชีมีลักษณะเชิงคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลามากยิ่งขึ้น
3.4 เพื่ อให้ ผู้เข้ารับ การฝึ กอบรมได้แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ทัศนคติ และประสบการณ์ ในการ
ปฏิ บั ติงาน และเสนอแนะปั ญ หา อุป สรรค ตลอดจนแนวทางแก้ ไข การปฏิ บั ติงานร่ว มกั น อั น จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
4. เป้าหมาย
ร้อยละ 90 ของผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจงานบัญชีของโรงพยาบาล และสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้งบการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา สามารถนาไปใช้
เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายสาหรับผู้บริหารทุกระดับ
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5. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
การบรรยาย อภิปรายปัญหา วิแคราะห์กรณีศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. ระยะเวลา ดาเนินการจัดอบรม จานวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่ น ที่ 1 ระหว่ างวั น ที่ 24-25 ธั น วาคม 2561 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี รพช. จ านวน 389 คน
และเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพจานวน 11 คน รวมเป็น 400 คน
รุ่น ที่ 1 ระหว่างวัน ที่ 22-23 มกราคม 2562 ผู้ ป ฏิบั ติงานด้านบั ญ ชีใน รพช. จานวน 391 คน
และเจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ จานวน 9 คน รวมเป็น 400 คน
7. กลุ่มเป้าหมาย
7.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในโรงพยาบาลชุมชน จานวน 780 แห่ง
7.2 เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง 10 คน
8. สถานที่ดาเนินการ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
9. งบประมาณ งบประมาณงบเงินอุดหนุนพัฒนาศักพยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ประจาปี 2562
จากสถาบั น พระบรมราชชนก ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จ านวนเงิ น 960,000 บาท
(เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
จานวน 2 รุ่นๆ ละ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้
รายการ
รุ่น1
รุ่น 2
ค่าพิธีเปิดการอบรม
600.00
600.00
ค่าอาหารกลางวัน
(400 บาท* 2 วัน* 400 คน)
320,000.00
320,000.00
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(50 บาท *4 มือ * 400 คน)
80,000.00
80,000.00
ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท*3 ชม.*1 คน)
1,800.00
1,800.00
ค่าตอบแทนวิทยากร(อภิปราย) (1,200 บาท*12 ชม.*1 คน)
14,400.00
14,400.00
ค่าพาหนะวิทยากร
6,900.00
6,900.00
ค่าที่พักวิทยากร
(1,450 บาท *2 คืน *2 คน)
5,800.00
5,800.00
ค่าเอกสาร
(125 บาท* 390 ชุด)
48,750.00
48,750.00
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
1,750.00
1,750.00
รวม
480,000.00
480,000.00
โดยค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัด)
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหาร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ / โทรศัพท์/ E-Mail
นางพิกุล สังสุทธิ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
โทรศัพท์ 0 2590 1797 โทรศัพท์มือถือ 08 4095 8234
E-Mail : Pakaew02@yahoo.com

