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กําหนดการ
โครงการพัฒนาระบบบัญชีภาคสุขภาพ
สําหรับหน่วยบริการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2554
รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2553 เขต 1 - 5 ,เขต 9 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 ธันวาคม 2553 เขต 10 – 14
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 3 วันที่ 6 - 7 มกราคม 2554 เขต 15 - 18
(ภาคเหนือ)
โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
รุ่นที่ 4 วันที่ 10–11 มกราคม 2554 เขต 6 – 8
(ภาคใต้)
โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
วันที่หนึ่ง
ภาคเช้า
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น. กล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบาย
โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์)
9.15 – 10.15 น. บรรยายพิเศษ
โดย นพ. สมชัย นิจพานิช ผู้อํานวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. บรรยาย “ การปรับผังบัญชีและการส่งข้อมูลการเงินปี 2554”
โดย นพ.สุกิจ พึ่งเกศสุนทร รองผู้อํานวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
ภาคบ่าย
13.00 – 14.30 น. บรรยาย “การวิเคราะห์สถานะทางการเงินและการประเมินคะแนนคุณภาพหน่วย
บริการปี 2554”
โดย นายแพทย์สุกิจ พึ่งเกศสุนทร รองผู้อํานวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. บรรยาย ”วิธีการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการปี 2554”
โดย นายวรรณ บุตรนิล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
วันที่สอง
ภาคเช้า
9.00 – 10.-15 น. บรรยาย ”วิธีการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการปี 2554”
โดย นายวรรณ บุตรนิล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. บรรยาย ”วิธีการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการปี 2554” (ต่อ)
โดย นายวรรณ บุตรนิล
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

ภาคบ่าย
13.00 – 14.30 น. บรรยาย “วิธีการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการปี 2554” (ต่อ)
โดย นายวรรณ บุตรนิล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านการบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. บรรยาย “”วิธีการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการปี 2554” (ต่อ)
โดย นายวรรณ บุตรนิล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
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