
“ได้เวลา  ได้งาน  ได้ใจ  คนอุทยัสุขภาพด”ี 

โครงการ ลดภาระงานสนับสนุน 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (Back office) จังหวัดอุทัยธานี 



จังหวัดก าแพงเพชร 
3 อ าเภอ 27 รพ.สต. 

จังหวัดอุทัยธานี 
8 อ าเภอ 89 รพ.สต. 

จังหวัดชัยนาท 
3 อ าเภอ 31 รพ.สต. 

จังหวัดนครสวรรค์ 
6 อ าเภอ 63 รพ.สต. 

จังหวัดพจิติร 
12 อ าเภอ 110 รพ.สต. 



   พืน้ที่เป้าหมาย 

พืน้ทีน่ าร่อง ในปีงบประมาณ 2562  
 อ ำเภอหนองฉำง 
  รพ.สต.  13  แห่ง 

ปีงบประมาณ 2563 - 2564 
     ด ำเนินกำรทั้งจงัหวดั 
     รพ.สต.  89  แห่ง 



 ในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดอุทัยธานี มีการด าเนินงานตามโครงการ       
ลดภาระงานสนับสนุนในหน่วยบริการปฐมภูมิ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานลดภาระ
งานสนับสนุนในหน่วยบริการปฐมภูมิในครั้งนี้ ได้ให้ทุกพื้นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน        
8 แห่ง (ร้อยละ 100) ด าเนินงานลดภาระงานสนับสนุนดังกล่าว 
 โดยด าเนินงานตามโครงการ ทั้งสิ้น 3 ด้าน คือ ด้านพัสดุ,ด้านการเงินและบัญชี     
และ ด้านการจัดระบบคลังยา  

 

 

ด้านพัสดุ 

(การจัดซื้อ/จัดจ้าง) 

 

 
ด้านการเงิน และการบัญชี 

 

 
การ Refill ยา  



   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด 
โครงการลดภาระงานสนับสนุนในหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ค าสั่งที่ 5176/2565 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2564 

 

   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทั้ง 8 แห่ง  ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการลดภาระงานสนับสนุนในหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับอ าเภอ ปี 2565 เรียบร้อยแล้ว 

 

   คณะอนุกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด จะด าเนินการจัดประชุมชี้แจง แต่ละCUP เพื่อให้
การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบ Webex Meeting ของจังหวัด
อุทัยธานี และมีการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน พร้อมก าหนดขอบเขตงานและรายละเอียด
การลดภาระงานฯ ร่วมกับ สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. ทุกแห่ง  

การด าเนินงาน 



 - ประชุม คกก.ระดับจังหวัด เพื่อ
แจ้งแนวทางการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ติดตามผล และการเก็บข้อมูล ประเมินผล เพื่อ  
สรุปผลการด าเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 

ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับอ าเภอ 

ก าหนดแนวทาง รูปแบบ เกณฑ์การ
ประเมิน ตัวชี้วัด ผลส าเร็จ  และ
แผนการด าเนินการในระดับอ าเภอ 

- จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ   
- สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2565 ต่อ คกก.ระดับอ าเภอ  
- รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการระดับจังหวัด 

ทุก รพ.สต.ด าเนินการตามแผนลดภาระงานสนับสนุนใน     
รพ.สต.และด าเนินงานตามแผนทีว่างไว้ พร้อมเก็บข้อมูล 
(เวลาที่ลดลง, กระบวนการที่ลดลง, ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานด้านบริการ) 

 1.ส ารวจความต้องการวัสดุ 
 2.ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในภาพรวม 

- อ าเภอเตรียมความพร้อมและวางกรอบการด าเนินงาน 
- สั่งการ รพ.สต.ให้ด าเนินการตามนโยบายแบบรวมศูนย์  
 (สสอ.ด าเนินงาน Back office)(รพ.ด าเนินการ Refill) 

แผนการด าเนินงาน IMM ระดับอ าเภอ (CUP) 
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การตดิตาม การด าเนินงานระดับจังหวัด 

 เนื่องจากปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัดจึงให้แต่ละ Cup น าเสนอผลการด าเนินงานตามโครงการลดภาระงาน
สนับสนุนในหน่วยบริการปฐมภูมิ  ผ่านระบบ Webex Meeting ของจังหวัดอุทัยธานีทุกสิ้นรายไตรมาสของ
แต่ละไตรมาส 
      ทั้งนี้คณะกรรมการระดับจังหวัด ให้แต่ละ Cup จัดท าแผนการน าวัน-เวลาที่ลดภาระงานได้         
ตามโครงการไปปรับใชโ้ดยใหส้อดคลอ้งกับปญัหาสาธารณสุขในพืน้ที่ของแต่ละแห่ง ซึ่งแต่ละ Cup จะมีการ
บริการด้านสาธารณสุขที่แตกต่างกัน และให้น าเสนอแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ ในวันที่
ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ Webex Meeting ของจังหวัดอุทัยธานี  



น าเสนอผลการด าเนินงาน ผ่านระบบ Webex Meeting  



ขั้น 1 
ขั้น 2 

ขั้น 3 
ขั้น 4 

ขั้น 5 
แผนการด าเนินงาน 5 ขัน้ 

1.1 มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน  
1.2 จัดประชุมชี้แจง
การด าเนินงาน 

2.1 มีแผนการ
ด าเนินงาน 
2.2 ด าเนินงาน
ตามแผนงานที่
วางไว้  

3.1 เก็บข้อมูล
จากผลการ
ด าเนินงาน 
3.2 ค้นหาปัญหา
และอุปสรรคใน
การด าเนินงาน 

4.1 แก้ไขปัญหา
และอุปสรรคที่ท าให้
การด าเนินงาน
ล่าช้า 
4.2 จัดท าแผนงาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พื้นที่ตามปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

5.1 ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
5.2 วางแผนการน า
วัน-เวลาที่ลดได้ ไป
แก้ปัญหาด้าน
สาธารณสุขในพื้นที่
5.3 รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
เสนอผู้บริการและ
คณะกรรมการระดับ
จังหวัด 



   สรุปผลการด าเนินงาน ด้านพสัดุ 
ด าเนินงานด้านพัสดุ 9 กระบวนงาน ดังนี้ 
  1.1) สสอ. แต่ละแห่งด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อพัสดุร่วม ของ รพ.สต. ในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดซื้อพัสดุตามแผนการจัดซื้อพัสดุร่วมให้แต่ละ รพ.สต. ในพื้นที่ ซึ่งพัสดุที่มีการจัดท าแผนการจัดซื้อร่วมมีด้วยกัน     
3 หมวด คือ วัสดุส านักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์ 
  1.2) สสอ. ทุกแห่ง สามารถด าเนินงานตามกระบวนงานด้านพัสดุทั้ง 9 กระบวน คิดเป็นร้อยละ 100%   
  1.3) ในปีงบประมาณ 2565 ให้ สสอ.แต่ละแห่งจัดท าแนวทางและแผนการด าเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างในรายการ
อื่นๆที่นอกเหนือจากพัสดุร่วมให้แก่ รพ.สต. ด้วย เช่น จ้างเหมาท าความสะอาด จัดซื้อวัสดุตามโครงการที่ได้รับจัดสรร 
เป็นต้น 
  1.4) รพ.สต. ทุกแห่ง ได้ด าเนินการติดตั้งโปรแกรม อนิรุทธ์ (Corner) ครบทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ฮาร์ดแวร์ 
และ Server ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลัก 



                    สรุปผลการด าเนินงาน ด้านการเงนิและบัญชี 
 ด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี 13 กระบวนงาน ดังนี ้
   2.1) รพ.สต. ทุกแห่ง ได้ด าเนินการติดตั้ง โปรแกรม อนิรุทธ์ (Corner)  ครบทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว โดยใช้
ฮาร์ดแวร์ และ Server ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลัก  
   2.2) รพ.สต. เป็นผู้ด าเนินการคีย์ข้อมูลทางด้านการเงินและบัญชีในโปรแกรม อนิรุทธ์ (Corner) 
เนื่องจากข้อมูลที่จะกรอกลงในโปรแกรม อนิรุทธ์ (Corner)  อยู่ที่ รพ.สต. จึงสะดวกต่อการด าเนินการและ
ป้องกันการผิดพลาด  
   2.3) ข้อมูลด้านการเงิน และบัญชีที่ให้ รพ.สต. คีย์เข้าระบบนั้น จ านวน 11 ข้อ (ขั้นตอนที่ 1 – 11) 
จากทั้งสิ้น 13 ข้อ โดยข้อที่ 12 - 13 นั้น เป็นข้อมูลบัญชีเกณฑ์คงค้าง ที่ต้องจัดท าในโปรแกรม 
WINSpeed ในส่วนน้ีโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งเป็นผู้ด าเนินการให้  



         ผลการด าเนินงาน ไปปฏบัิตงิานด้านสาธารณสุข 
  คณะกรรมการระดับจังหวัด ให้แต่ละ Cup จัดท าแผนการน าวัน-เวลาที่ลดภาระงานได้   
ตามโครงการไปปรับใช้โดยให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ของแต่ละแห่ง ซึ่งแต่ละ 
Cup จะมีการบริการด้านสาธารณสุขที่แตกต่างกัน และให้น าเสนอแผนดังกล่าวให้
คณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ ในวันที่ด าเนินการจัดประชุมชี้แจงผ่านระบบ Webex 
Meeting ของจังหวัดอุทัยธานี  




