












ก ำหนดกำรอบรมโครงกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรเงิน กำรพัสดุ  กำรควบคุมภำยใน 
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ควำมเสี่ยงและกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง  ต่อต้ำนทุจริต 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอหนองวัวซอ  ร่วมกับโรงพยำบำลหนองวัวซอ 
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงพยำบำลหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี 

 
วันที่ 11 กุมภำพันธ์  2564 

เวลำ  08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ำอบรมและพิธีเปิดอบรม 

เวลำ  09.00 – 10.30   บรรยำยโดย  วิทยำกรจำก ส ำนักงำนคลังจังหวัดอุดรธำนี 

    นำงสำยสมร  ทองอยู่  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร 

    รักษำกำรในต ำแหน่งนักวิชำกำรคลังช ำนำญกำรพิเศษ 

1. บรรยำยหัวข้อค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง  ระเบียบกำรเงิน 
กำรพัสดุ  กำรควบคุมภำยใน 

เวลำ  10.30 – 12.00 น. บรรยำยโดยวิทยำกรนำยวรัชยำภรณ์  ช่ำงยันต์  นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร 

2. หัวข้อค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 

เวลำ  13.00 – 15.00 น. บรรยำยโดย  วิทยำกรนำงสำวอมร  ศรีพรม  นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร 

3. หัวข้อหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ  จัดจ้ำง  
เพ่ือให้ได้มำซึ่งพัสดุ  ได้แก่สินค้ำ  บริกำร  งำนก่อสร้ำง  กำรจัดท ำ  TOR  
(ข้อก ำหนด)  กำรจัดท ำรำคำกลำง  กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง  
ออกแบบ หรือควบคุมงำนก่อสร้ำง  กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร  กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรพิจำรณำ  กำร
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง  กำรประกำศผลผู้ชนะ 

เวลำ  15.00 – 16.30 น 4. กำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ควำมเสี่ยงและกำรป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  จิตพอเพียง  ต่อต้ำนทุจริต 

    ซักถำมและปิดประชุม 

 

หมำยเหตุ  เวลำ  10.30 – 10.45 น.  และเวลำ  14.30 – 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   

              เวลำ  12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 



ผลการด าเนินการจัดอบรม 

ผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน  และผู้ปฏิบัติ  ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้  เรื่อง  ระเบียบ  วิธี การ
ปฏิบัติ  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ด้านการเงิน  พัสดุ  ควบคุมภายใน  หลักการ  วิธีการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
การเบิกจ่ายเงินยืม  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การน าเงินส่งคลัง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การับบริจาค  และการจัดการเงินหรือทรัพย์สินบริ จาคของหน่วย
บริการ  การจัดซื้อจัดจ้าง  และการพัสดุโดยใช้เงินบริจาค  ระบบควบคุมภายใน  COSO  การควบคุมภายใน  
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  แบบรายงาน  ปค.1 – ปค .6 
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง  ในการเกิดการทุจริต  และประพฤติมิชอบ  การทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  การทุจริตในภาครัฐ  ทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติมิชอบ  ผลประโยชน์ทับซ้อน  และ
สามารถน าไปใช้  เป็นแนวทางการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ลดข้อผิดพลาดและรับผิดชอบ  ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  ผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นตัวชี้วัดให้ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and Transparency  
Assessment : ITA) ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อเสนอแนะจากผู้จัดโครงการ  

ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



ประมวลภาพโครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงิน การพัสดุ  การควบคุมภายใน 
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง  ต่อต้านทุจริต 

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕64 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

 

เวลา 8.30 -16.30 น.





 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  EBIT ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

- โครงการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเงิน  การพัสดุ  การควบคุมภายใน  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
ความเสี่ยงและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  จิตพอเพียง  ต่อต้านทุจริต 
 

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                           ปกรณ์ จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                      (นายปกรณ์ จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                       วันที่   ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔                          วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึน้เผยแพร่ 
                                                         ศุภชัย  รินทร์น้อย 
                                                     (นายศุภชัย  รนิทร์น้อย) 
                                                      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                                 วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
 




