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รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความจ าเป็นอย่างมากในหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขระดับอ าเภอ  ประกอบด้วย
โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ,ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งมีการใช้
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ จ านวนมาก เพ่ือบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย  ใช้เป็นช่องทางในการน าเสนอ
ข้อมูล การติดตามข่าวสาร  งานสารบรรณ  ตลอดจนการใช้งานด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ ในด้านอ่ืนๆ  ซึ่งถือได้ว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้ระบบงานบริการและงานเอกสารด าเนินไปได้ด้วยดี   จากที่ผ่านมางาน
แผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ได้จัดเก็บข้อมูลการส ารวจด้าน
คอมพิวเตอร์เมื่อปี 2560 ท าให้ได้ทราบว่า บุคลากรร้อยละ 10 ยังขาดความความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์  
ร้อยละ 45 มีทักษะระดับขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 45 มีทักษะสามารถใช้งานได้ในระดับดี  จ านวนร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทั้งหมด มีความต้องการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรด้านสาธารณสุขจะต้องมีการประเมินสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์  ฉะนั้นการอบบรมดังกล่าวจึงเป็น
กระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญ  
  ด้วยเหตุนี้  งานแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ซึ่งมีความพร้อม
ที่สุดในระดับอ าเภอทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และสถานที่ จึงได้จัดท า "โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัด
สกลนคร ประจ าปี ๒๕๖2" ขึ้น  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน ซ่อมบ ารุงรักษา และพัฒนาทักษะ
ในการใช้โปรแกรมที่จ าเป็นในการท างานและสนับสนุนระบบบริการด้านสาธารณสุข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
และสามารถแก้ไขปัญหาด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ เบื้องต้นด้วยตนเองต่อไปได้ 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 

๒.๑  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและรู้การท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถซ่อมบ ารุงแก้ไขปัญหา
ของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์  เบื้องต้นได้ 

๒.๒  เพ่ือให้สามารถติดตั้ง ใช้งานโปรแกรมส านักงานและโปรแกรมเสริมที่จ าเป็นได้ 
๒.๓  เพ่ือให้สามารถบันทึก/ส่งข้อมูลให้บริการผู้ป่วยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและใช้

คอมพิวเตอร์สนับสนุนการท างานของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ  
  บุคลากร คปสอ.เจริญศิลป์ จ านวน  30   คน 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 25 กรกฎาคม 2562 
 
5. ผลการประเมินโครงการ 
        ๑ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
         ๒ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๓ ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมสามารถบันทึกข้อมูล/ส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
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6. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 
  จากการจัดท าประชุมโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการ 
ระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุข อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร ประจ าปี ๒๕๖2  ได้ใช้งบประมาณตาม
รายการต่อไปนี้ 
งบประมาณเงินบ ารุงโรงพยาบาลเจริญศิลป์ จ านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพ่ือใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คนๆ ละ 50 บาท : ต่อวัน  จ านวน 1 วัน  
 (30 คน X 50 บาท X 1 วนั)  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500  บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรม จ านวน 30 คนๆ ละ 25 บาท : ต่อม้ือ  จ านวน 2 มื้อ  
 (30 คน X 25 บาท X 2 มื้อ)  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500  บาท   
 
7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. ระยะช่วงเวลาการจัดประชุม เป็นไปตามท่ีก าหนด แต่ยังมีบุคลากรจ านวนหนึ่งที่ประสงค์จะเข้าร่วม
กิจกรรมแต่ต้องท าหน้าที่ให้บริการจึงให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป  

2. ระบบ Smart Hospital  เป็นระบบการบริการแบบใหม่  มีการบูรณาการใช้เทคโนโลยี  จึงต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้าใจ  และสามารถใช้งานได้ ส่วนผู้รับบริการที่ยังไม่ช านาญต้องจัดหาเจ้าหน้าที่คอย
ให้ค าแนะน า 

3. ควรมีการเก็บข้อมูล  หรือสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อประเมินผลและพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นไป  
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ภาพกิจกรรม  

 

 
 

1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์ เป็นประธานการประชุม 
 

 
 

2. บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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3. วิทยาบรรยายและสาธิตการการใช้งาน ณ ห้องตรวจโรค 
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4. เจ้าหน้าที่ร่วมเรียนรู้ ณ จุดลงทะเบียนผู้ป่วย  
 

 
 
5. เจ้าหน้าที่เรียนรู้การปรับปรุงสิทธิ์การรักษาผู้ป่วย  
 

 
 

6. วิทยากรสรุปผลการเรียนรู้และสอบถามการใช้งาน Smart Hospital 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  
 

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงาน  
คปสอ. เจริญศิลป์ จังหวดัสกลนคร  ปีงบประมาณ ๒๕62 

 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

                                        นายอุทัย  สุขานนท ์  
                                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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โรงพยาบาลเจริญศิลป์
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รายงานผลการด าเนินงาน 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการและการประเมินโครงการ 

เนื่องด้วยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป มีแผนจะออกด าเนินการ
นิเทศงาน ประเมิน ติดตามงาน คปสอ.เจริญศิลป์ ในปีงบประมาณ ๒๕62 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจ
ราชการ และได้ก าหนดการเข้านิเทศงาน คปสอ.เจริญศิลป์ ในปีงบประมาณ ๒๕62 โดยในภาคเช้านิเทศงานที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ภาคบ่ายนิเทศงานที่โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการนิเทศและ
ใช้ในการน าเสนอ ๑2 หัวข้อ  ดังนี้   ๑. งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ๒. งานบริหารงานทั่วไป ๓. งาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและงานอาชีวอนามัย ๔. งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ๕. งานประกันสุขภาพ ๖. 
งานควบคุมโรคติดต่อ ๗. งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ๘. งานบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๙. งานทันตสาธารณสุข 
๑๐. งานคุ้มครองผู้บริโภค ๑๑. งานส่งเสริมสุขภาพ ๑๒. งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  

ดังนั้น ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ ได้เล็งเห็นความส าคัญ
จึงได้จัดท าโครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงาน คปสอ. เจริญศิลป์ 
จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ ๒๕62 ขึ้น เพ่ือชี้แจงเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการ
จัดเตรียมเอกสาร  สถานที่ เพ่ือให้การรับนิเทศงานแต่ละครั้ง ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
           ๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ สามารถเตรียมการและรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนเพื่อจัดท า
เอกสาร และเตรียมสถานที่ได้ทันเวลาตามก าหนด 
           ๒. เพ่ือให้การรับนิเทศงาน คปสอ. เจริญศิลป์ทุกงาน ทุกครั้ง ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
3. ขอบเขตของการด าเนินงานโครงการ  

นิเทศงาน คปสอ.  จ านวน  2 รอบๆ ละ 50 คน  (2 รอบX 50 คน = 100 คน) 
 
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ครั้งที่ 1  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
           ครั้งที่ 2  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
 
5. ผลการประเมินโครงการ 

๑. การรวบรวมข้อมูล การจัดเตรียมเอกสาร และเตรียมสถานที่ของเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการทันตาม
ก าหนด  เอกสารครบถ้วน  ครอบคลุมประเด็นนิเทศ 

๒. การรับนิเทศงาน คปสอ.เจริญศิลป์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
๓.  

6. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม   ดังนี้ 
  ตามที่ ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  โรงพยาบาลเจริญศิลป์  ได้จัดท า
โครงการประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับนิเทศงาน /ประเมิน ติดตามงาน คปสอ. เจริญศิลป์ จังหวัด
สกลนคร  ปีงบประมาณ ๒๕62 โดยมีเป้าหมายคือบุคลากรสาธารณสุข คปสอ.เจริญศิลป์ จ านวน 50 คน  โดย
จัดประชุม 2 รอบ นั้น 
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  ครั้งที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562  ครั้งที่ 2 เดือน กรกฎคม 2562 นั้น จากการประชุมดังกล่าว ได้ใช้
งบประมาณดังรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 5๐ คน ๆ ละ 50 บาท x 
2 วัน  (2 รอบ) เป็นเงิน  5,๐๐๐    บาท 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของเจ้าหน้าที่ คปสอ.เจริญศิลป์ ผู้เข้าร่วมประชุม 5๐ คน ๆ ละ 25 บาท 
x 4 มื้อ (2 รอบ) เป็นเงิน 5,๐๐๐    บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 
7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1. การประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมเอกสารและการรับนิทศ ทั้ง 2 รอบ เป็นไปตามก าหนดเวลา     
2. การจัดท าเอกสารรับการนิเทศโดยทีมจัดท าข้อมูลจากทุก รพ.สต.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
3. เอกสารที่ได้อาจมีความบกพร่องบางส่วน  เนื่องจากการเร่งรีบจัดหาข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้ค า

บรรยายหรือค าอธิบายที่สื่อสารความหมายไม่ชัดเจน 
4.การนิเทศของหน่วยงานระดับสูง  ท าให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นความผิดพลาดในการท างานและท าใหผู้ปฏิบัติได้

ปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    
 
 

ภาพกิจกรรม  
 

 
 

1. นางกิตติยา  จุลวัฒฑะกะ   นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานทีมนิเทศ 
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2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจริญศิลป์  กล่าวต้อนรับ 

 

 
 
 

3. ผู้แทนน าเสนอผลการปฏิบัติงาน  คปสอ.เจริญศิลป์ รอบที่ 2 /2562 
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4. การจัดเตรียมอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมและรับการนิเทศ 

 
 

ภาพที่ 5 การรับประทานอาหารกลางวันผู้ร่วมประชุม  คณะทีมนิเทศและผู้รับการนิเทศ 


