
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ภักดีชุมพล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จ านวนงบประมาณ 10,540 บาท (หนึง่หมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ภักดีชุมพล  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.หลักการและเหตุผล 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  4 ด้าน                                  

1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & 
Protection Excellence) 2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์ด้าน
บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 4.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance 
Excellence) เขตสุขภาพที่ 9 ได้ก าหนดประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในยุทธศาสตร์
ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ได้แก่ ประเด็นการตรวจสอบภายใน  ประเด็นการเงินการคลังสุขภาพ 
และประเด็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดท าแผนงาน 
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ /โครงการ ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความ
เสี่ยง ตามตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุม
ภายใน 

ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี การพัสดุมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับทุกองค์กร                           
ในการเบิกจ่าย งบประมาณของแต่ละองค์กรจะต้องมีความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ต้องค านึกถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ                             
เป็นงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายด้านการเงินและบัญชี การพัสดุเป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาล และสร้างความน่าเชื่อถือ
ทางการคลังในภาพรวมขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ซึ่งงานด้านการเงินและบัญชีเป็นกิจกรรมในระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายในเป็นไปตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จากผลการติดตามการตรวจสอบภายใน
ระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ภักดีชุมพล พบว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ                      
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการเงินและ
บัญชี การพัสดุ ในเรื่องของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง จึงท าให้         
การปฏิบัติงานยังไม่ถูกตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี                                      
การพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ก าหนด 
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ดังนั้นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ภักดีชุมพล ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์กร คปสอ.ภักดีชุมพล                         
มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานการเงินและบัญชี การพัสดุสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง                         
และสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงาน                                      

ด้านการเงินและบัญชี การพัสดุได้อย่างถูกต้อง 
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากร                                            

ด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ                                                       

ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
4.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน 

๓. เป้าหมาย / พื้นที่ด าเนินการ  
1. เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล 

จ านวน 21 ราย 
2. เครือข่ายบริการสุขภาพระดับพ้ืนที่ในอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 6 แห่ง 

๔. กลวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก     1. จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุใน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล 
โดยวิทยากรจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

2. การนิเทศ ควบคุม ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน โดยการออก
ตรวจสอบภายในของ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ                                            
(คปสอ.) ภักดีชุมพล 

3. สรุปผลการการด าเนินงานตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาต่อไป 
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  มกราคม 2565 –  กันยายน 2565 

๖. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล  

๗. งบประมาณ         
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงพยาบาลภักดีชุมพล จ านวน 10,540 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อย                                   

สี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 21 คนๆละ 1 มื้อๆละ 100 บาท  เป็นเงิน  2,100 บาท 
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 21 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท  เป็นเงิน  1,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร ๑ วันๆละ 7 ชั่วโมงๆละ 6๐๐ บาท    เป็นเงิน  4,200 บาท 
4. ค่าวัสดุในการอบรม 

4.1) ค่าหมึกเลเซอร์ HP Laser Jet MFPM26nw จ านวน 1 ตลับๆ ละ 2,800 บาท  
                                                                                            เป็นเงิน 2,800 บาท 
4.2) ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 (80แกรม) จ านวน 4 รีมๆ ละ 110 บาท เป็นเงิน    440 บาท 

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

9. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
9.1 ตัวชีว้ัดผลผลิต (Outputs) 
      9.1.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/หลักการบริหารจัดการ 
               งบประมาณและวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ  
      9.1.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 90 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่าง 
               ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ ของแต่ละหน่วยงาน 
9.2 ตัวขี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes) 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน                          
และบัญชี การพัสดุ ของแต่ละหน่วยงาน และน าความรู้ที่ ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์                                       
ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถให้ข้อมูลค าแนะน า ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ร้อยละ 75 
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10. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
10.1 ประเมินผลจากความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม 
10.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจากการนิเทศ ควบคุม ก ากับติดตาม ประเมินผล                                               

การด าเนินงาน โดยการออกตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางสาวพีรญา วันนา)          (นางสาวอุมาริน สวัสดิน์ะที) 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                             นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ.......................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                 (นายพุทธชัย  มาลัย)                                       (นายวชิิต  รุ่งพุทธิกุล) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
              สาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล               

 

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายวชิระ  บถพิบูลย์) 
                              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
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ก าหนดการอบรม 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ 

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ภักดีชุมพล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

วันที่............เดือน.................................................พ.ศ.2565 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล 

 
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. เปิดการอบรม 
    โดย นายพุทธชัย มาลัย สาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล 
09.00 – 10.30 น. กฎหมาย ระเบียบด้านการเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ/เงินบ ารุง 

ในหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
    โดยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
10.30 – 12.00 น. กฎหมาย ระเบียบด้านการพัสดุ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง ,ระเบียบ/ 

ค าสั่ง/รายงาน ด้านการพัสดุ) ในหน่วยงานของ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

    โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. ความผิดทางวินัยและโทษ ทางด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ 
    โดยนิติกร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
14.30 – 16.30 น. การตรวจสอบภายใน ในหน่วยงาน 
    โดยหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
16.30 – 17.00 น. อภิปราย/ซักถามปัญหา 
    โดย นางสาวพีรญา วันนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
หมายเหตุ. รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑0.0๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. 


