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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการและงบประมาณ 

ของหนวยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพท่ี ๑๒ 
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บทคัดยอ 
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร
เขตสุขภาพท่ี๑๒ โดยศึกษาความตองการสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศรวมท้ัง
ประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการและงบประมาณของผูเกี่ยวของใน
หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศครอบคลุมหนวยงานในเขตบริการ
สุขภาพท่ี ๑๒ ใน ๗ จังหวัดคือจังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปตตานี ยะลาและ นราธิวาสโดยหนวยงานท่ีใช
งานประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ผูใชงานประกอบดวยผูท่ีทําหนาท่ีจัดสรรงบประมาณ ผูท่ีจัดทําแผนงาน/โครงการ และผูท่ีทํา
หนาท่ีเบิกจายงบประมาณ ซ่ึงมีการบันทึกขอมูลผานข้ันตอนการทํางานจริง   
           การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามกํากับโครงการและงบประมาณของหนวยงานในเขตสขุภาพท่ี 
๑๒ สามารถตอบสนองความตองการสารสนเทศตามแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ การบริหารจัดการแบบมุง
ผลสําเร็จ บทบาทหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขเขต และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ในการวางแผน ติดตามประเมินผล จัดสรรทรัพยากร และสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขใน
การพัฒนาสาธารณสุขสวนภูมิภาคในระดับอําเภอ โดยการจัดต้ังคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ
อําเภอ(คปสอ.) ใหมีอํานาจหนาท่ีและบทบาทท่ีเกี่ยวของกับการบริหารแผนงานโครงการและงบประมาณ 
รวมท้ังการการขับเคล่ือนระบบสุขภาพอําเภอ(DHS) โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนสามารถลดความซํ้าซอน
ในการบันทึกขอมูล การบันทึกขอมูลดําเนินการ ณ จุดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย แต
ฐานขอมูลสามารถเช่ือมโยงกันไดในทุกระดับของหนวยงานในเขตสุขภาพ ผูบริหารและผูเกี่ยวของสามารถ
เขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว ตรงกับความตองการ จึงเปนการอํานวยความสะดวกและจะสรางบรรยากาศ ใหเกิดการ
จัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิไดมากยิ่งข้ึน 

             ผลการพัฒนาในปงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จังหวัดในเขตบริการที่ ๑๒ สามารถใชระบบ
สารสนเทศในการติดตามแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ได ๗ จังหวัด ปจจัยความสําเร็จคือการประกาศ
เปนนโยบายของผูบริหารในการนําสารสนเทศมาใชในหนวยงาน และการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการ



๒ 
 
จัดการงบประมาณ ต้ังแตการรับจัดสรร ทําแผนการใชงบประมาณ และบันทึกการเบิกจายงบประมาณ รวมท้ัง
การนําเสนอขอมูลจากตัวโปรแกรมในการติดตามกํากับแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ในการประชุม
กรรมการบริหาร ทุกระดับ 
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Abstract 
Health information system for project and budget management (HIS4PM) of Health Service Area 12 (HSA 
12) had been web-base application which was developed base on a Rapid Prototyping Design Model 
(RPDM) and a participation action research that consisted with both qualitative and quantitative methods. 
This included four phases, gathering requirement form health agencies in HAS 12 (Zonal Health Office; 
ZHO, Provincial Health Office; PHO, and District Health Service Network), setting objectives, constructing 
and utilizing of prototype. The prototype was installed in many health agencies (PHO, DHO, Hospitals and 
Health Promoting Hospitals) at 7 provinces that were Songkha, Satoon, Trang, Pattalung, Pattani, Yala, and 
Naratiwat. The focus group method was used to hear form users, and then HIS4PM was improved follow by 
users’ need. During February to April 2015, it was evaluated satisfaction by users.                         
 Relational Database Concept was used to deploy Web Base Application for accessibility of all users 
that could be accessed and updated their data in real time especially at the important points for instance 
budget arrangements and budget withdrawal etc. 
 The result showed that HIS4PM could respond to all health agencies’ monitoring and evaluating 
systems in HSA 12. Most of users rather highly satisfied to HIS4PM’s utilization in all dimension such as 
application using policy, strategy implementation, utilization of project and budget managements, 
information completeness, and appropriateness of application. 
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บทนํา 

 

           การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๕๖ มุงหวังท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศ โดยการปรับรูปแบบการบริหารในระดับ พื้นท่ี
เปนเขตบริการสุขภาพ จํานวน ๑๒ เขต เพื่อใหมีการใชทรัพยากรรวมกันของสถานบริการภายในเขต เปนการ
ลดการใชทรัพยากรและใชงบประมาณในการพัฒนาที่มีอยูอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหาร
จัดการภายในเขตมีความรวดเร็วเนื่องจากเขตไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจ และเกิดการมีสวนรวมในการ
บริหาร มากกวาการรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไวท่ีกระทรวงฯ ซ่ึงสอดคลองกับ พระราชกําหนดวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ วาดวยการบริหารราชการเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๒  และแนวคิดของการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public  Management : NPM )  (๓  E)  คือ   ความประหยัด (Economy) 
ประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ประสิทธิผล  (Effectiveness)   

ปจจุบันงบประมาณในการดําเนินงานของโครงการของหนวยงานสาธารณสุข มาจากหลายแหลง เชน
งบผลผลิตของกระทรวงสาธารณสุข งบจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ  งบเงินกองทุนสุขภาพตําบล งบ
พัฒนาจังหวัด งบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามแผนการกระจายอํานาจสูการปกครองทองถ่ิน โดยในทางปฏิบัติอาจจะมี
ความซํ้าซอนได ซ่ึงหนวยงานบริหารไมมีฐานขอมูลรองรับ 

แตสําหรับการติดตามกํากับและประเมินผลของกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักตรวจและประเมินผล 
ในชวง ๒ ปท่ีผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดตัวช้ีวัด(KPI) และคาเปาหมายดานสุขภาพใหหนวยงาน
สวนภูมิภาค โดยตัวช้ีวัดสวนใหญอยูในรูปของ ผลผลิต และผลลัพธ เปนหลัก  สวนกระบวนการและวิธีการ
ปฏิบัติงานทํางานไดกระจายอํานาจใหหนวยงานในสวนภูมิภาค เปนผูกําหนด แตขาดระบบการติดตามกํากับ
และประเมินผลใหเช่ือมโยงกันแผนกลยุทธ แผนงาน/โครงการ และกิจกรรม กับผลผลิตหรือผลลัพธทางดาน
สุขภาพท่ีเปนรูปธรรม และยังไมมีฐานขอมูลรองรับ ท่ีผูบริหารและผูเกี่ยวของจะเขาถึงสารสนเทศได 
            ในขณะท่ีปจจุบันความกาวหนาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพรอมสามารถเปนปจจัยเอ้ือท่ี
สําคัญ ท่ีจะนํามาประยุกตใชเพื่อการจัดทําฐานขอมูลและการส่ือสาร เช่ือมโยงระหวางหนวยงาน ในลักษณะ 
Web base Application ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต บันทึกขอมูลจุดเดียว (single entry) แตสามารถใชงาน
รวมกันท้ังในและนอกองคกร ลดความซํ้าซอน และความผิดพลาดของระบบขอมูล 
            คณะทํางานยุทธศาสตรและสารสนเทศ(CIO) ของเขตสุขภาพท่ี ๑๒ จึงไดพฒันาระบบสารสนเทศ
สําหรับการติดตามและกํากับประเมินผล จํานวน ๒ ระบบ      ๑.)ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารโครงการ 
(Project Management) และ ๒.) ระบบสารสนเทศสําหรับการติดตามตัวช้ีวดัการปฏิบัติราชการ   (KPI 
Monitoring) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสุขภาพของเขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒   
คณะผูวจิัยจึงมีความสนใจในการศึกษากระบวนการพฒันาและตองการประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการของหนวยงานสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑๒  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
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ความตองการ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับเพื่อการวางแผน ติดตามกํากับ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ ๑๒ 
วิธีวิจัยและการดําเนินงาน 
              การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการของหนวยงานสาธารณสุข  ในเขตบริการสุขภาพ    
ท่ี ๑๒ เปนวิธีการวิจยัแบบผสานวิธี ผสมผสานรวมกันระหวางการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม(Participation 
Action Research)   การวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Mixed Methods Research : Sequential – Exploratory)  
โดยมีข้ันตอนในศึกษาวจิัย ดังนี ้
               ๑. ทําการศึกษาเบ้ืองตน   เพื่อจัดทํารางโครงการ (Proposal) โดย ทบทวนการใชโปรแกรมประยุกตท่ี
ใชอยูเดิมซ่ึงพัฒนาโดยเจาหนาท่ีสังกัดกลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขสรุปถึงความจําเปนท่ีจะพัฒนา
ระบบงานดานสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสุขภาพใหสอดคลองกับแนวคิด
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) 
                ๒. การศึกษาความเปนไปได  เพื่อวิเคราะหความเส่ียงและวางแผนโครงการ ใหครอบคลุมภารกิจของ
องคกรสํานักงานสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพในประเด็นดังนี้ 
                  ๒.๑ ศึกษาระบบงานปจจุบันของสํานักงานสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพในดานการจัดองคกร  
หนาท่ีความรับผิดชอบ  กระบวนการทํางานการใหบริการ  การรายงาน   ปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ท่ีพบขณะ
ปฏิบัติงาน  ความตองการของระบบใหม  การบูรณาการระหวางหนวยงานยอย  ฐานขอมูล  การไหลเวียนของ
งานและขอมูล  ตลอดจนรูปแบบการนําเสนอขอมูล   เพื่อการสนับสนุนการตัดสิน  (Decision Support system)  
ตามแนวคิดของศูนยปฏิบัติการ  (Management  Cockpit)   
                   ๒.๒ นําเสนอกรอบของระบบงานใหมในระบบฐานขอมูลท่ีเปน Relation Database  โครงสราง
การไหลเวียนของขอมูลในระบบหนาจอการใชงานการแบงประเภทของผูใชงาน  และสิทธิในการเขาถึงขอมูล  
คุณลักษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร  และเครือขายท่ีจะใชกับระบบใหม 
                    ๒.๓ พิจารณาตามความเหมาะสมหรือความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร การไดใชประโยชน  และ
วิธีการพัฒนา  คาใชจายระหวางการใชระบบงาน 
              ๓. ดําเนินการพัฒนาระบบงานใหม โดยกระบวนการ Rapid Prototyping Design Model   

เปนข้ันตอนดงันี้ 
               ๓.๑ การประเมินความตองการและการวิเคราะหเนื้อหา(Assess Needs and Analyze Content)  โดย
การรวบรวมความตองการ  (Requirement  gathering)     เปนข้ันตอนในการเก็บขอมูลของผูใชงานจากทุก
ระดับของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและหนวยงานยอยในสังกัด ประกอบดวยตัวแทนสํานักงานสารณสุข
เขต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล ระดับละ ๓ คน ครอบคลุม ๗ จังหวัด (ผูบริหาร ๑ ผูรับผิดชอบงานแผนงาน ๑ คน ผูรับผิดชอบ
งบประมาณ ๑ คน )โดยการสัมภาษณเจาะลึก (indepth interview )ความตองการของขอมูลครอบคลุมข้ันตอน
การทํางาน  ต้ังแตการวางยุทธศาสตร   การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ การพิจารณาโครงการ การติดตาม
กํากับการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และกรอบแนวความคิดการ
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พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ังแนวทางการบริหารระบบขอมูลใหมีคุณภาพ โดยใชโปรแกรม
บริหารยุทธศาสตร ฉบับ Prototype เปนเคร่ืองมือ 
                ๓.๒ กําหนดวัตถุประสงค (Set Objectives) ท้ังหมดท่ีไดจากข้ันตอนภาพรวมความตองการเพื่อให
ออกมาเปนข้ันตอนการทํางานของระบบท้ังในดานของลําดับข้ันตอนการทํางานของระบบและโครงสรางของ
ขอมูล  และหนาจอในการติดตอกับผูใชงาน ซ่ึงในขั้นตอนของการออกแบบน้ี ใชเทคนิคของ Data Flow 
Diagram  และเทคโนโลยีการออกแบบเชิงวัตถุ (Object oriented design)  ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสมัยใหม    ในการ
ออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรสมัยใหม 
                ๓.๓  การสรางตนแบบ (Construct Prototype)  เปนข้ันตอนเพ่ือพัฒนาระบบท่ีออกแบบไวใหได
ระบบสารสนเทศท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีตองการ   
               ๓.๔  การนําตนแบบไปใช (Utilize Prototype)  เปนข้ันตอนทดลองระบบงานท่ีไดพัฒนาข้ึน เพื่อหา
ขอบกพรองของโปรแกรมและความครบถวนของระบบสารสนเทศท่ีตองการดําเนินการโดยการมีสวน
รวมกับผูใชงานทุกระดับโดยใชเวลาในการทดสอบประมาณ  ๒ เดือน  และสุดทายไดจัดประชุมสัมมนา
ผูใชงานท้ังระบบ เพื่อรวมกันใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ  พรอมท้ังประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูใชงานเบ้ืองตนดวยการสังเกต 

                ๓.๕ การติดต้ัง และระบบบํารุงรักษา (Install and Maintenance System) โดยการติดต้ังโปรแกรม ณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  การเรียกใชงานผาน URL: http://203.157.229.33/strategy/  อบรมผูใชงาน
และดําเนินการบํารุงรักษาโปรแกรมหลังจากการติดต้ัง  โดยแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโปรแกรม  รวมจัดให
มีการสํารองขอมูลทุกสัปดาห  โดยในการติดต้ังระบบ และการสอนวิธีการใชงาน  โดยดําเนินการตามแผนงาน/
โครงการพัฒนาระบบสารนเทศของเขตสุขภาพ ดังนี้ 
  ๑.) นําเสนอระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารเขตบริการสุขภาพ 
  ๒.) จัดประชุมผูรับผิดชอบงานแผนงาน งบประมาณ และงานการเงิน ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และเครือขายบริการสุขภาพ(CUP) ครอบคลุมทุกแหง ใน ๗ จังหวัด 
                    ๓.) จังหวัดจัดประชุมช้ีแจงการใชโปรแกรมบริหารยุทธศาสตร ครอบคลุม ทุกจังหวัด 
            ๔.) สํานักงานเขตบริการสุขภาพ โดยคณะทํางานสารสนเทศและยุทธศาสตร มีการประชุมติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงาน อยางตอเนื่อง 
  ๕.) จัดใหมีคณะทํางานติดตามกํากับและประเมินผลการใชระบบบริหารยุทธศาสตรในพื้นท่ี 
๗ จังหวัด   
                ๓.๖  ประเมินผลการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตรโดยการใชแบบสอบถามกลุม
ตัวอยาง จํานวน ๘๔ คน (๗ จังหวัด ๆ ละ ๑๒ คน ประกอบดวยตัวแทนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ระดับละ ๓ คน  (ผูบริหาร ๑ 
ผูรับผิดชอบงานแผนงาน ๑ คน ผูรับผิดชอบงบประมาณ ๑ คน ) และจัดใหมีการนําเสนอการใชสารสนเทศ
ติดตามกํากับงบประมาณและแผนงาน/โครงการ ในการประชุมกรรมการบริหารเขตสุขภาพ เขตบริการสุขภาพ
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ท่ี ๑๒  กรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ๗ จังหวัด ตอเนื่องอยางนอย ๓ เดือน และรับ
ขอเสนอแนะเพ่ือการนํามาปรับปรุงระบบ  

ผลการวิจัย 
              ศึกษาพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการและงบประมาณเขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ 
โดย ศึกษาความตองการสารสนเทศของผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการแผนงานโครงการและงบประมาณใน
เขตบริการสุขภาพ การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บขอมูล การเพิ่มศักยภาพในการ  
เขาถึงเพื่อการวางแผน ติดตามกํากับและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพ 
และเพื่อประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการของหนวยงานสาธารณสุข 
ทุกระดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
            ๑.ความตองการสารสนเทศของผูใชงาน 
             ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการและงบประมาณเขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ ได
ศึกษาความตองการในการใชงานของผูบริหารระดับ CEO ของหนวยงานในระดับเขต สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  โรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล และผูรับผิดชอบงานแผนงาน งานงบประมาณ และงานการเงินของหนวยงานดังกลาว โดยใชผูวิจัยได
สรางโปรแกรมตนแบบข้ึนมาเพื่อท่ีจะใหผูใชงานระบบไดเห็นถึงรูปรางลักษณะของระบบท่ีตนเองตองการ 
สามารถรวบรวมความตองการสารสนเทศของแตละกลุมไดดังนี้ 
          ๑.๑  กลุม CEO ของทุกระดับ มีความตองการสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการและงบประมาณ 
 ๑) รายช่ือแผนงานในระดับประเทศ  ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับเครือขายบริการ และระดับ
หนวยงาน โดยแบงออกเปน ๒ กลุม คือแผนงานตามยุทธศาสตร และแผนงานตาม Function   
 ๒) รายช่ือโครงการท่ีตอบสนองตามแผนตาง ๆ รวมท้ังงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน
โครงการ ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณ ระดับความสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน และระดับ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 ๓) แหลงงบประมาณ จํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรของแตละแหลงงบประมาณ และ
ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณท่ีเปนปจจุบัน ทุกสัปดาห  
 ๔) ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณของหนวยงานในสายการบังคับบัญชา 
            ๑.๒ กลุมผูรับผิดชอบงานแผนงาน ทุกระดับ นอกจากมีความตองการสารสนเทศเชนเดียวกับกลุม CEO 
เพื่อจะสรุปวิเคราะหบทสรุปสําหรับผูบริหารเสนอ CEO เปนระยะ ๆ แลว ยังมีความตองการสารสนเทศท่ี
เกี่ยวของการจัดการโครงการและงบประมาณ ดังนี้ 
                ๑) รหัสกิจกรรมหลัก และหมวดรายจายของการจัดสรรงบประมาณ  

      ๒) รายละเอียดวตัถุประสงคของใบโอนหรือใบแจงจดัสรรงบประมาณแตละรายการ เพื่อนํามา
ประกอบในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และการจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการ 

      ๓) ความกาวหนาในการจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติโครงการ และความกาวหนาในการเบิกจาย
งบประมาณตามรหัสกิจกรรมหลัก และหมวดรายจายของงบประมาณ  
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             ๑.๓ ผูรับผิดชอบงานการเงิน ของทุกระดับ มีหนาท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณกับการเบิกจายงบประมาณ
ใหถูกตอง จึงมีความตองการสารสนเทศดังนี้ 
                  ๑) รหัสการเบิกจายของแตละโครงการ 
                  ๒)  งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรของแตละโครงการ จํานวนท่ีเบิกจายแลวและ และยอดเงินคงเหลือ 
ของแตละโครงการ  
                สําหรับเจาหนาท่ีการเงินและผูรับผิดชอบงานงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีความ
ตองการสารสนเทศเพิ่มเติม คือ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและจํานวนท่ีเบิกจาย ของแตละรหัสกิจกรรม
หลักและหมวดรายจาย เปรียบเทียบระหวางจํานวนงบประมาณท่ีบันทึกอยูในระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
กับ ระบบสารสนเทศของระบบ GFMIS 
          ๒. การออกแบบสารสนเทศ 
 การออกแบบสารสนเทศซ่ึงครอบคลุมข้ันตอนการจัดกลุมผูใชงาน  การกําหนดรหัสมาตรฐาน การ
บันทึกขอมูล การประมวลผลขอมูล และการเขาถึงขอมูล รวมถึงความปลอดภัยของขอมูล โดยจําลองข้ันการ
การทํางานในกระบวนการทาํงาน ดังนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
รูปท่ี ๑  แผนภมิูแสดงข้ันตอนการบริการโครงการ/งบประมาณในระดับจังหวดั 
         ๒.๑ การจัดกลุมผูใชงาน  
               ระบบสารสนเทศการบริการโครงการ/งบประมาณของเขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ ครอบคลุมหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของในเขตบริการสุขภาพ คือสํานักงานเขตบริการสุขภาพ ศูนยวิชาการในเขต สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล โดยระดับการจัดการออกเปน ๓ ระดับ คือ 
      ๑.ระดับเขตบริการสุขภาพ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือสํานักงานเขตบริการสุขภาพ ศูนยวิชาการใน
เขตบริการ  
                    ๒ ระดับจังหวัด  
      ๓ ระดับเครือขายบริการสุขภาพ 
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          การจัดกลุมผูใชงาน จึงออกแบบ ไวดังนี้ คือ 

๑. ผูจัดการระบบระดับเขตบริการ มีหนาท่ีกําหนดรหัสมาตรฐานและแผนงานท่ีใชรวมกันระดับ
เขตบริการสุขภาพ 

๒. ผูจัดการระบบระดับจังหวัด(Project Manager) จังหวัดละ ๑ User มีหนาท่ี กําหนดแผนงาน
และรับงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณในระดับจังหวัด 

๓. ผูจัดการระบบระดับเครือขาย (Project Manager) ข้ึนอยูกับจํานวนโรงพยาบาลแมขายปฐมภูมิ
บวกกับ ๑ User ของเครือขายภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีหนาท่ี กําหนดแผนงาน 
และจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการ 

๔. ผูประสานงานโครงการของหนวยงาน (Co_Project) หนวยงานละ ๑ User ครอบคลุม
หนวยงานดังนี้ คือ กลุมงาน/ฝายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 
มีหนาท่ี ในการบันทึกแผนงานและโครงการของหนวยงาน 

๕. ผูรับผิดชอบโครงการ กําหนดโดยผูประสานงานโครงการของหนวยงาน(Co_Project)  มี
หนาท่ีบันทึกรายละเอียดของโครงการ ต้ังแตหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค กิจกรรม 
งบประมาณ และผลการดําเนนิงานของโครงการ 

๖. ผูบันทึกการเบิกจายงบประมาณ เครือขายละ ๑ User ข้ึนอยูกับจํานวนโรงพยาบาลแมขายปฐม
ภูมิบวกกับ ๑ User ของเครือขายภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีหนาทีบันทึกการ
เบิกจายงบประมาณของหนวยงานภายในเครือขาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

๒.๒ การจัดการฐานขอมูล 
          การจัดการฐานขอมูล ในรูปแบบของ web base Application เพื่อความสะดวกในการจัดการ 
ระบบ คือการจัดการฐานขอมูลรวมในลักษณะฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database) ใช 
Software จัดการฐานขอมูล MySql  และ Web page โดยภาษา PHP ติดต้ังบนระบบปฏิบัติการ linux 
ตาม ER_Diagram ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี ๒  แสดง ER_Diagram ฐานขอมูลระบบติดตามกํากับโครงการและงบประมาณ ของหนวยงาน
ในเขตสุขภาพ 
 
๒.๓ การกําหนดรหัสมาตรฐาน 

       รหัสมาตรฐานท่ีใชรวมกันในระดับเขต เพื่อใชประมวลผล และปองกันความซํ้าซอนในการบันทึก
ขอมูลเขาไปในฐานขอมูลเดียวกัน จึงกําหนดรหัสท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

  ๑.รหัสจังหวัด ตัวเลข ๒ หลักใชตามรหัสไปรษณีย เชน จังหวัดตรัง = ๙๒ จังหวัดพัทลุง = 
๙๓ 
  ๒.รหัสหนวยงาน ใชตัวเลข ๕ หลัก ตามรหัสมาตรฐานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
เชน รพ.ตรัง = ๑๐๖๘๓  สสจ.ตรัง = ๐๐๐๗๑  รพ.ปะเหลียน จ.ตรัง = ๑๑๔๐๙ เปนตน 
  ๓.รหัสเครือขาย ใชรหัสของโรงพยาบาลแมขายหนวยบริการปฐมภูมิ เชน กลุมงานภายใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง = ๐๐๐๗๑   เครือขายเมืองตรัง = ๑๐๖๘๓ 
  ๔. รหัสกิจกรรมหลักของงบประมาณ ใช ๘ หลักตามมาตรฐานของสํานักงบประมาณ ๕ หลัก
แรกและเพ่ิม ๐๐๐ เพื่อใหรองรับกับรหัสแหลงกองทุนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และแหลง
งบประมาณอ่ืน ๆ ก็กําหนด ๘ หลักท่ีไมซํ้าซอนกับรหัสของสํานักงบประมาณ และสํานักงานหลักประกัน



๑๐ 
 
สุขภาพแหงชาติ เชน : การสรางเสริมสุขภาพตามกลุมวัย = I4510000  :งบสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุข(PP) =57010308 เปนตน 

 ๕. รหัสหมวดรายจายงบประมาณ ๕ หลัก ตามมาตรฐานของสํานักงบประมาณ เชน หมวด
บุคลากร =๑๑๑๐๑ หมวดดําเนินงาน = ๑๑๑๐๒ เปนตน 

 ๖. รหัสหนวยงานสนับสนุนงบประมาณ ท่ีเปนหนวยงานระดับกรม รหัสตัวเลข ๒ หลัก เชน 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข = ๐๑ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ = ๑๐ เปนตน 

 สําหรับรหัสอ่ืน ๆ ข้ึนอยูกับผูใชงานในแตละระดับ มีความเปนอิสระในการกําหนด เพียง
โปรแกรมกําหนดขนาดของ byte ในแตละเขตขอมูล (field) เชนรหัสแผนงาน ขนาด ๒ byte รหัสโครงการ 
ขนาด ๓ byte รหัสกิจกรรม ขนาด ๑ byte เปนตน 

   ๒.๔ การบันทึกขอมูลและการจัดการขอมูล  
 ผูใชงาน(user) สามารถบันทึกขอมูลและจัดการขอมูล คือการเพ่ิมรายการขอมูล(add) ปรับปรุง

ขอมูล(update) และลบขอมูล (delete) โดยใช UserName และ Password เทานั้น และจะสามารถเขาถึงขอมูล
ในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบเทานั้น  

         สวนการเขาถึงขอมูลประเภทที่ไมเกีย่วของกับเพิ่มรายการขอมูล(add) ปรุงปรุง(update) และลบขอมูล 
 (delete) สามารถเขาถึงขอมูลผาน menu ท่ีไมตองใช  โดยใช UserName และ Password ดังรูป  
  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๓ แสดงการเขาถึงขอมูลโดยกการใช UserName & Password 
เม่ือ Login เขาสูระบบ ก็จะมี Menu ใหเลือกตามกลุมของผูใชงาน เชน กลุมผูรับผิดชอบงานแผนงาน

และงบประมาณในระดับจังหวัด จะมี menu ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๔  แสดงเมนูการใชงานของ User 

ใส Username & Password 



๑๑ 
 

ในการจัดการขอมูลคือการเพิ่มรายการขอมูล(add) ปรุงปรุงขอมูล(update) และลบขอมูล (delete) 
ดําเนินผานหนาจอ เพียงหนาจอเดียวของแตละรายการขอมูล ดังรูปท่ี ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
        
  ๒.๕   การเขาถึงขอมูลเพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณ  

 
 
 

รูปท่ี  ๕  แสดงรูปแบบการจดัการขอมูลแตละรายการ 
  ผูใชสารสนเทศเพ่ือการติดตามแผนงาน/โครงการ สามารถเลือกติดตามแผนงาน/โครงการทั้ง
ในระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับเครือขายบริการสุขภาพ และหนวยบริการ โดยการเลือกแผนงาน และ
สอบถามขอมูลเจาะลึกไปดูการจัดทําโครงการของหนวยงานในสังกัดของแตละระดับ ดังนี้ 
                           ๒.๕.๑ การติดตามแผนงาน/โครงการ 

๑. การติดตามแผนงานในระดับเขต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๖  แสดงการดําเนนิงานตามแผนงานในระดับเขต 



๑๒ 
 

๒. การติดตามเฉพาะบางแผนงานของเขตบริการสุขภาพในภาพรวมของเขตรายจังหวัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๗  แสดงจํานวนโครงการภายใตแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของจังหวัดในเขต ๑๒ 

๓. การติดตามเฉพาะบางแผนงานของเขตสุขภาพในภาพรวมจังหวัดรายเครือขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๘  แสดงจํานวนโครงการภายใตแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของอําเภอในจังหวัดตรัง 
๔. การติดตามเฉพาะบางแผนงานของเขตสุขภาพในภาพรวมของเครือขายรายโครงการ 

                        การติดตามแผนงานบางแผนงานถึงระดับเครือขายระดับอําเภอ สามารถแสดงรายช่ือโครงการ
ตามแผนงานท่ีติดตามในระดับเครือขาย โดยมีรายละเอียดหนวยงานดําเนินการ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
ความกาวหนาในการเบิกจายงบประมาณ แหลงของงบประมาณ ระดับความสําเร็จของโครงการ และสามารถ
เลือกดูรายละเอียดของโครงการ ดังรูป 
 
 
 
 



๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๙  แสดงจํานวนโครงการภายใตแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของอําเภอในจังหวัดตรัง 
๕.การติดตามรายละเอียดของโครงการตามแผนงาน 

                          สําหรับรายละเอียดบทสรุปของโครงการ ประกอบดวยสาระสําคัญ เหตุผลท่ีทําโครงการนี้ 
ตัวช้ีวัดวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรมการดําเนินงาน ภาพกิจกรรมเดน และอภิปรายผลการดําเนินงาน
ของโครงการ ดังรูป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๐  แสดงรายละเอียดของโครงการ 
            ๒.๕.๒  การติดตามกํากับงบประมาณ  
           งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานดานสุขภาพมีจากหลายแหลง เชนงบประมาณประจําปของ
กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา งบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
งบพัฒนาจังหวัด งบเงินบํารุงสถานบริการ  ในการจัดการเขตบริการสุขภาพมีความตองการติดตามกํากับ
งบประมาณในภาพรวมระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับเครือขายสุขภาพ และรายโครงการ ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโครงการและงบประมาณเขตบริการสุขภาพ มีสารสนเทศในการติดตามงบประมาณ ดังนี้ 
 
 



๑๔ 
 

๑. การติดตามงบประมาณในภาพรวมของเขตบริการสุขภาพ 
               การแสดงงบประมาณจากทุกแหลงงบประมาณ ในข้ันตอนการไดรับจัดสรรในระดับจังหวัดท้ังหมด 
จัดสรรใหเครือขายบริการสุขภาพ การจัดงบประมาณใหโครงการ และการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ระดับเขต และหากตองการติดตามงบประมาณจากกรม เปรียบเทียบรายจังหวัด สามารถสอบถามขอมูลไดจาก
โปรแกรม   ดังรูป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๑ แสดงงบประมาณของเขตบริการสุขภาพ จําแนกจากแหลงสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๒ แสดงเปรียบเทียบการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงรายจังหวัด 
 
 



๑๕ 
 

การติดตามงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด 
               ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการและงบประมาณ เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ สามารถติดตาม
งบประมาณในภาพรวมของจากจังหวัดจากทุกแหลงงบ เพื่อใหวิเคราะหสถานการณ จํานวนท่ีไดรับจัดสรร
ท้ังหมด การจัดสรรใหกับเครือขายบริการ  การจัดทําแผนการใชจายของโครงการ และการเบิกจาย และ
สามารถติดตามงบประมาณของแตละแหลงเปรียบเทียบรายเครือขาย  ดังรูป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๓  แสดงจํานวนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและเบิกจายในภาพรวมของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๔  แสดงจํานวนงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงท่ีจัดสรรภาพรวมของจังหวัดเปรียบเทียบรายเครือขาย 
 
    ๓. การติดตามงบของเครือขายบริการสุขภาพ  
       การติดตามงบประมาณของแตละเครือขาย จะไดสารสนเทศในภาพรวมวางบประมาณท่ีเครือขาย
ไดรับเปนงบอะไรบาง และจัดสรรใหโครงการใดบาง โดยในแตละโครงการจะแสดงความกาวหนาในการ



๑๖ 
 
เบิกจายในภาพรวมทุกหมวดรายจายหรือสอบถามบางหมวดรายจาย และสามารถติดตามบทสรุปของโครงการ 
และรายการเบิกจายของแตละโครงการ ดังรูป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๕  แสดงรายการงบประมาณท่ีเครือขายระดับอําเภอไดรับจดัสรรท้ังหมด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๖  แสดงรายช่ือโครงการในระดับเครือขายท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณของสํานักงานปลัด ฯ 
              ๔.การติดตามงบประมาณรายโครงการ 
                 การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของโครงการ สามารถติดตามผลการดําเนินงานใน
โครงการ ระยะเวลาแลวเสร็จของกิจกรรม รวมท้ังบทสรุปของโครงการ และรายละเอียดการเบิกจาย
งบประมาณ ดังรูป   
 
 
 
 



๑๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๗   แสดงบทสรุปของโครงการ 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑๘  แสดงรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณของโครงการ 
  โดยแตละเมนูมีรายละเอียดของรายงาน ดังนี้ 
        ๓.๒.๓.๑ ติดตามงบประมาณ จะแสดงรายงาน งบประมาณท้ังหมดท่ีไดรับจัดสรร การจัดสรร
งบประมาณใหกับโครงการและความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณในแตละโครงการ 
        ๓.๒.๓.๒ ติดตามผลงานตามแผนงานยุทธศาสตร จะแสดงความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม 
แสดงสถานะไฟจราจร(warning system) ของผลงานตามเปาหมายของกิจกรรมและการเบิกจายงบประมาณ 
จําแนกรายแผนงาน  และบทสรุปประเมินผลรายโครงการของแตละแผนงาน 
                 ๓.๒.๓.๓ ติดตามผลงานตามหนวยงานในสังกัด จะแสดงความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม 
แสดงสถานะไฟจราจร(warning system) ของผลงานตามเปาหมายของกิจกรรมและการเบิกจายงบประมาณ 
จําแนกรายหนวยงาน และบทสรุปประเมินผลรายโครงการของแตละหนวยงาน 
                 ๓.๒.๓.๔ ติดตามผลงานรายโครงการในเครือขาย จะแสดงความกาวหนาของโครงการ/กิจกรรม 
แสดงสถานะไฟจราจร(warning system) ของผลงานตามเปาหมายของกิจกรรมและการเบิกจายงบประมาณของ
โครงการ และบทสรุปประเมินผลรายโครงการ 
             ๓.๒.๔ ตองการติดตามงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย และรหัสกิจกรรมของงบประมาณ ใน
ภาพรวมระดับเขต และเปรียบเทียบรายจังหวัด รายอําเภอภายในจังหวัด และแสดงความกาวหนาการ
ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแหลงงบประมาณท่ีเลือก ท้ังในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ผูวิจัยจึงได



๑๘ 
 
เพิ่มเมนูการติดตามงบประมาณตามหมวดรายจาย และสามารถ drill down ดูรายงานจําแนกตามหมวดรายจาย 
ในระดับเขต จังหวัด และอําเภอ  ดังรูป (ใสรูปท่ี ๒๐) 
 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามกํากับโครงการและงบประมาณของหนวยงานในเขต
สุขภาพท่ี ๑๒ สามารถตอบสนองความตองการสารสนเทศตามแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพ การบริหาร
จัดการแบบมุงผลสําเร็จ บทบาทหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขเขต และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ในการวางแผน ติดตามประเมินผล จัดสรรทรัพยากร และสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาสาธารณสุขสวนภูมิภาคในระดับอําเภอ โดยการจัดต้ังคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ(คปสอ.) ใหมีอํานาจหนาท่ีและบทบาทท่ีเกี่ยวของกับการบริหารแผนงาน
โครงการและงบประมาณ รวมท้ังการการขับเคล่ือนระบบสุขภาพอําเภอ(DHS) โดยระบบสารสนเทศที่
พัฒนาข้ึนสามารถลดความซํ้าซอนในการบันทึกขอมูล การบันทึกขอมูลดําเนินการ ณ จุดปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย แตฐานขอมูลสามารถเช่ือมโยงกันไดในทุกระดับของหนวยงานในเขต
สุขภาพ ผูบริหารและผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดรวดเร็ว ตรงกับความตองการ จึงเปนการอํานวยความ
สะดวกและสรางบรรยากาศ ใหเกิดการจัดการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิไดมากยิ่งข้ึน สอดคลอง 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามกํากับโครงการและงบประมาณ ทําใหผูบริหารทุกระดับ
สามารถเขาถึงขอมูลท่ีเอ้ือตอการติดตามกํากับโครงการเพ่ือใหม่ันใจวา โครงการจะทําใหเกิดผลผลิตและความ
คืบหนาไปสูผลลัพธของโครงการจากการที่แผนการทํางาน และชวยอธิบายกิจกรรมท่ีจะทําใหเกิดการนําสง
ผลผลิตและผลลัพธตามความคาดหมาย สามารถติดตามงบประมาณขาลงของทุกแหลงงบ โดยเฉพาะงบ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ซ่ึงมีการวิเคราะหปญหาของผูเกี่ยวของในระดับกระทรวงสาธารณสุข วา
งบประมาณขาลงขาดระบบการติดตามกํากับและยังไมมีระบบรายงานการติดตามการใชจายงบประมาณ ระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมาสามารถแกปญหาดังกลาวได  
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามกํากับโครงการและงบประมาณของเขตสุขภาพท่ี ๑๒ มีสารสนเทศท่ี
จะสนับสนุนใหผูเกี่ยวของในระดับอําเภอไดรับทราบงบประมาณ ความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ นาจะทําใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันในเครือขายสุขภาพอําเภอ และสรางความเปน
เอกภาพของทีมสุขภาพอําเภอ โดยการมีขอมูลดานแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่เปนขอมูลเดียวกัน               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
ขอเสนอแนะ 
              ๑. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามกํากับโครงการและงบประมาณ ของหนวยงานใน
เขตสุขภาพไปประยุกตใช กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือเขตสุขภาพอ่ืน ๆ จะตองใหความสําคัญในการ
ขับเคล่ือนเชิงนโยบายของผูบริหาร เนื่องจาก ข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมเก่ียวของกับหลาย Function 
ของหนวยงาน คืองานงบประมาณ งานแผนงานและประเมินผล งานการเงินและบัญชี และผูรับผิดชอบ
โครงการ หากเปนนโยบายของผูบริหารสูงสุดขององคกรในระดับเขต คือผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
หรือเปนนโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด คือนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด การจัดการระบบสามารถ
ประสานงานและพัฒนาผูใชงานท่ีเกี่ยวของ ใหดําเนินการตาม Function ต้ังแตการรับโอนงบประมาณให
ครบถวน และบันทึกจัดสรรงบประมาณใหเปนปจจุบันตามมติของคณะกรรมการบริหารงบประมาณ งาน
แผนงานประสานกําหนดแผนงานและบันทึกแผนงานทั้งในระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับ
หนวยงาน ผูรับผิดของโครงการบันทึกโครงการใหครบถวน พรอมท้ังบันทึกผลงานและการประเมินผล
โครงการ เจาหนาท่ีการเงินจะตองบันทึกการเบิกจายทุกรายการ จึงสามารถทําใหเกิดระบบสารสนเทศ ท่ี
สะทอนสถานการณความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการบริหารงบประมาณ ท่ีเปน
จริงได 

๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามกํากับแผนงาน/โครงการและงบประมาณในระดับ 
ประเทศควรคํานึงถึงการใชประโยชนของหนวยปฏิบัติงานระดับพื้นท่ีเปนหลัก หากหนวยงานพื้นท่ีไดใช
ประโยชนจากระบบสารสนเทศท่ีเปนระบบเช่ือมโยงกับปฏิบัติการจริง เชนการอนุมัติงบประมาณ การ
ประเมินผลโครงการ การอนุมัติการเบิกจายงบประมาณ ทําใหระบบสารสนเทศมีความครบถวน และเปน
ปจจุบัน 

๓. การนําระบบติดตามกํากับแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ไปใชในระดับประเทศ  ควรเปด 
โอกาสใหหนวยงานในสวนภูมิภาคพัฒนาระบบท่ีสอดคลองกับบริบทการทํางานจริงของแตละเขตสุขภาพ แต
จะตองมีการกําหนดมาตรฐานของระบบขอมูล ท้ังมาตรฐานของแฟมขอมูล รหัสมาตรฐานท่ีใชประมวลผล
รวมกันในระดับประเทศ และระยะเวลาในการ Update ขอมูล เพื่อใหหนวยงานในเขตละเขตสุขภาพ สามารถ
สนับสนุนการติดตามกํากับแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในระดับประเทศ โดยไมเปนการบันทึกขอมูล
ซํ้าซอนของผูปฏิบัติงานในทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
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