
แผนยุทธฯ4  
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่4 บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.การเงินการคลังและควบคุมภายใน 

ล า 
ดับ 

     
        โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

   เป้าหมาย/                     
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ 
ถึงวันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
ตามหลักธรรมาภิบาล เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอปาย 
กิจกรรมหลกั 
1.ประชุมคณะกรรมการด้านการเงินการคลัง
ระดับอ าเภอ 
2.จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ รพ.
แม่ข่ายและ รพ.สต. 
3.ควบคุมก ากับการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนฯ 
4.ด าเนินการตามระบบควบคมุภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ 
5.ตรวจสอบภายในและนิเทศตดิตามงาน 
ในรพ.สต.ลูกข่าย  โดยทีมระดับอ าเภอ 
6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง EIA รพ.ปาย 

1.เพื่อส่งเสรมิให้เกิด
กระบวนการก ากับดูแล
ที่ดีและเกดิความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานดา้น
การเงินของหน่วยงาน 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการระบบบัญชี
ของหน่วยงาน 

-รพ.ปาย 
-รพ.สต.11แห่ง 

เม.ย.-ก.ย.
2563 

งบ UC 
CUP ปาย 
58,100.- 

  30,000 28,100 -อุตกฤษฏ์ 
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่4 บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence) 

ประเด็น/กลยุทธ…์.ระบบข้อมูลสารสนเทศ HDC  
ล า 
ดับ 

     
        โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

   เป้าหมาย/                     
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ 
ถึงวันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศในโรงพยาบาลปาย 
ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมหลกั 
1. ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในและอุปกรณ์
เครือข่ายภายนอกของตึกผู้ป่วยนอกแห่งใหม่ 
.ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาล
ปาย 
3.Smart   Queue 
4.VPN 
5.ประเมินผลการใช้งาน 

1.เพื่อรองรับระบบ 
บริการของตึกผู้ป่วย
นอกท่ีสร้างใหม่ให้ม ี
คุณภาพ  ทันสมยั ลด
ภาระงานบุคลากร 
2.เพื่อเช่ือมโยงระบบ
ข้อมูลบริการระหว่าง 
รพ.แม่ข่ายกับ  
รพ.สต.ในพ้ืนท่ีห่างไกล
ในการพัฒนาคุณภาพ
การบริการ 

-รพ.ปาย 
-พัฒนาการเชื่อมโยง
ข้อมูล รพ.สต.ที
แพทย์ออก
หมุนเวียน 
3 แห่ง 
รพ.สต.เมืองน้อย 
รพ.สต.เมืองแปง 
สอน.โป่งสา 

ต.ค.62-ก.ย.
63 

งบ UC 
 รพ.ปาย 
2,030,000.- 

500,000 800,000 500,000 230,000 -นพ.วัฒนชัย 
-อุตกฤษฏ์ 
-วิธี 
-ทศพล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ยุทธศาสตร์ที่4 บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์ระบบข้อมูลสารสนเทศ HDC มีคุณภาพ User  เก่ง ทันสมัยตาม IT 

ล า 
ดับ 

          โครงการ/กิจกรรมหลัก  วัตถุประสงค ์    เป้าหมาย/                     
จ านวน 

ระยะเวลา 
ต้ังแต่-ถึง 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบ
สารสนเทศทางการแพทย์ เครือข่ายบริการสุขภาพ
อ าเภอปาย ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมหลกั 
1.จัดซื้ออุปกรณ์(Hardware) รองรับการใช้งาน 5 ปี ปี 
2563-2567 
2.พัฒนาบุคลากรผู้บันทึกและใช้ขอ้มูลในโรงพยาบาลแม่
ข่าย 
3.ประชุมทีมพี่เลี้ยงข้อมูลระดับอ าเภอ 
4.พัฒนาคุณภาพข้อมลูตามมาตรฐาน 
HA  IT ในโรงพยาบาลแม่ข่าย 
5.อบรมฟื้นฟูการบันทึกข้อมูลตามรหัส ICD 9-10แก่
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. และAudit  OPD  Card ของรพ.สต.
ลูกข่าย 
และจัดท าคู่มือการบันทึกข้อมลูบริการ 
6.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทั้งในและนอกจังหวัด 
7.นิเทศติดตามระบบข้อมูลสารสนเทศใน รพ.สต. 

-เพื่อให้ข้อมูลมี
คุณภาพ ทันเวลา 
ตอบสนองการใช้
งานได้เชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
-รพ.ปาย 
-รพ.สต.11แห่ง 
-รพ.ปาย 
 
-8 คน/1ครั้ง 
 
 
-รพ.ปาย/รพ.สต. 
15 คน/11ครั้งๆ
ละ 1 วัน 
 
-ตามที่มีการเชิญ
ประชุม 
-1 ครั้ง/ปี/แห่ง 
รวม11แห่ง 

 
 
 
 

ม.ค.-ส.ค.63 
ม.ค.-ก.ย.63 
ต.ค.-ธ.ค.62 
 
ก.ค.63 
 
 
 
ต.ค.-ก.ย.63 
มี.ค.63 
 

645,540 15,520 195,500 224,360 210,160 กรรณิกา 
วิธี 
จันทร์ทิพย ์
ชโลทร 
วารุณ ี
โก๊ะ 

 

 



 
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ที่4 บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence) 
ประเด็น/กลยุทธ…์.ระบบข้อมูลสารสนเทศ HDC มีคุณภาพ User  เก่ง ทันสมัยตาม IT 

ล า 
ดับ 

     
        โครงการ/กิจกรรมหลัก 

 
วัตถุประสงค ์

   เป้าหมาย/                     
จ านวน 

ระยะเวลา 
(ต้ังแต่วันที่ 
ถึงวันที่) 

งบประมาณ
รวม (บาท) 

งบประมาณรายไตรมาส  
ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

4 โครงการพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล 
Electronic  Family  Folder(EFF) 
เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอปาย  
ปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมหลกั 
1.จัดการฐานข้อมลูในระบบ 43 แฟ้มให้
สมบูรณ์  มีคณุภาพ 
2.เรียนรูร้ะบบการบันทึกข้อมูลโปรแกรมEFF 
จากทีมวิทยากรภายนอก 
3.เรียนรู้วิธีใช้ข้อมูลและการเช่ือมโยงข้อมูลกับ
โปรแกรมต่างๆที่มีในระบบ 
4.ทดลองใช้โปรแกรม 
5.สรุปและถอดบทเรียนหลังอบรม 
6.พัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ในการ 
ใช้งาน 

-เพื่อลดภาระงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
-เพื่อเพ่ิมคุณภาพการ
ท างานของ 
เจ้าหน้าท่ีระดับปฏบิัติ
ในงานเยี่ยมบ้าน 

-กลุ่มงานบริการด้าน
ปฐมภูมิและองค์รวม 
รพ.ปาย 
-รพ.สต. 11 แห่ง 
-สสช.ผลี ู

ม.ค.-ก.ย.63 เงิน UC 
 รพ.ปาย 
40,000 

 30,000 10,000  -วิธี 
-ทศพล 
-จันทร์ทิพย ์
-ชโลทร 
-วารุณ ี
-มัณฑนา 
-โก๊ะ 

 

 


