
 

บทที่ 3 
การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน 

 
 การศึกษาและการวิเคราะหระบบงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวยีงสา จังหวัดนาน มีรายละเอียดดังนี ้

3.1 การศึกษาและวเิคราะหระบบงานเดิม 
3.2 ผูใชงานระบบที่เกีย่วของ 
3.3 ขอจํากัดและปญหาระบบงานปจจุบัน 
3.4  ความตองการระบบใหม 
 

3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เปนหนวยงานบริหารสาธารณสุข สวน
ภูมิภาคเปนตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขระดับอําเภอ  มีบทบาทหนาที่ทางดานบริหาร สงเสริม
สนับสนุน ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัย และสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ หรือภาคีสุขภาพ ในการ
พัฒนาสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภคแกประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอ ปจจุบันมีหนวยงานใน
สังกัดจํานวน 26 แหง คือ สถานีอนามัย จํานวน 23  แหง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 
จํานวน 3  แหง  มีขาราชการในสังกัด จํานวน 81 คน  มีวิสัยทัศน ในการดําเนินงาน คือ “สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสาเปนศูนยกลางการบริหารจัดการระบบสุขภาพแบบบูรณาการชั้นนําใน
ระดับอําเภอ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อนําไปสูสังคมอยูดีมีสุข ภายในป 2554” โดยมี
พันธกิจ มุงมั่นสรางเสริมสมรรถนะวิทยาการดานการบริหารจัดการ วิชาการสาธารณสุข  ระบบ
สารสนเทศ  การบริหารจัดการที่ดี และแสวงหาความรวมมือกับเครือขายพันธมิตร  เพื่อมุงสูการ
เปนผูนําองคการชั้นนําที่มีระบบสนับสนุนแบบบูรณาการแกเครือขายบริการสุขภาพในการ
ใหบริการสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐานแกประชาชน       
มีภารกิจที่ตองดําเนินการคือการสนับสนุนถายทอดเทคโนโลยีดานสุขภาพ และพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศใหไดรับการรับรองมาตรฐาน  ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพ การ
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนในการบริหารจัดการ  การพัฒนาคุณภาพและ
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การรายงานผล การควบคุมกํากับและการประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ  สูงสุดในการบริหารงาน
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาและเครือขาย  ทั้งนี้ ในการดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน มีกิจกรรม
และกลุมเปาหมายการดําเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 

1. งานวางแผนและออกแบบระบบ  
      1.1 งานศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนวยงาน
และเครือขาย ใหมีความเหมาะสมและตอบสนองตอความตองการของผูใช 
      1.2 งานจัดทําแผนการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานและเครอืขาย 
เพื่อกําหนดแนวทางการพฒันาที่มีประสิทธิภาพ 
      1.3 งานประสานการปฏบิัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของ    
ทั้งภายในหนวยงานและเครอืขาย  
      1.4 งานสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการพฒันางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ
หนวยงานและเครือขาย 
      1.5 งานติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของ
หนวยงานและเครือขาย 
 2. งานเทคโนโลยี  
      2.1 การเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศในหนวยงาน ระดับเครือขาย ตาํบล อําเภอ จังหวัด 
      2.2  การดูแล บํารุง รักษาระบบเทคโนโลยี ของหนวยงานและเครือขายใหสามารถ    
ใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
      2.3 งานสนับสนุนทางเทคนิค  การใหคาํปรึกษา  ใหความรูแกผูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 2.4 จัดเตรียมอุปกรณคอมพวิเตอรเพื่อการนําเสนองาน 
3. งานพัฒนาบุคลากร 
     3.1 วางแผนและพัฒนาบคุลากร  ใหมีความรูความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การบริหารจัดการและการจดัการระบบขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      3.2 สนับสนุนใหความชวยเหลือบุคลากรในหนวยงานและเครือขายในการใชโปรแกรม
ที่ทันสมัยและเหมาะสมตอการใชงานหลักของหนวยงาน 
      3.3 จัดหา / จัดทําคูมือ ส่ือการสอน ในการใชงานโปรแกรม 
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4. งานขอมูลขาวสาร 
 4.1 วางแผน  วิเคราะหและออกแบบการบริหารงานเอกสารของสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอเวยีงสา  และเครือขาย 
 4.2 งานจัดการนําเสนอและเผยแพรขอมูลสถิติการบริหารจัดการงานเอกสารตางๆทาง

เว็บไซต 
 4.3 ประสานงานดานขอมูลขาวสารของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาและ

เครือขาย ในการพัฒนาระบบขอมูล  การบริการ  และการบริหารจัดการ 
4.4  งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ใหเปน

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
5. งานพัฒนาระบบ 

 5.1 วิเคราะห  วางแผนและพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลในการบริหารจดัการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส 

 5.2 ดูแลและปรับปรุงแกไขโปรแกรมฐานขอมูลใหทันสมัยกับระบบงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 5.3 งานจัดการระบบฐานขอมูลใหมีการไหลเวียนตอเนือ่งและเปนปจจุบัน 
 

3.2 ผูใชงานระบบที่เก่ียวของ 
 ผูใชงานระบบที่เกี่ยวของประกอบดวย 

1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวยีงสา 
ผูบริหาร ไดแก สาธารณสุขอําเภอเวยีงสา 

 2. เจาหนาแตละกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  
 ผูปฏิบัติ กลุมงานในสํานกังานสาธารณสุขอําเภอเวยีงสา ประกอบดวย 
 2.1 กลุมงานอํานวยการ 
 2.2 กลุมงานคุมครองสิทธิของประชาชน 
 2.3 กลุมงานพัฒนาและบรกิารทางวิชาการ 
 2.4 กลุมงานสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสุขภาพ 
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              3. ระดับตําบล (ผูใชงานในเครือขาย) 
 3.1 เจาหนาทีส่าธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยจาํนวน  23 แหง 
 3.2 เจาหนาทีส่าธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 3 แหง 

 
3.3 ขอจํากัดและปญหาระบบงานปจจุบัน 
 การบริหารจัดการงานเอกสารในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ในปจจุบัน ไมไดมี
การนําเอาโปรแกรมทางคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดเก็บ รวมรวม วิเคราะห และประมวลผล 
ระบบงานเอกสารยังเปนระบบดั้งเดิม  คือ ที่มีการจัดเก็บไวในแฟมธรรมดา การเสนอหนังสือ การ
เกษียณ การสั่งการ  ตลอดจนการระบบการลา ยังเปนระบบที่ใชเปนเอกสารทั้งหมด  มีการเสนอ
ผูบังคับบัญชาระดับตน การตรวจสอบวันลาจากผูรับผิดชอบ แลวเสนอใหผูบริหารเปนผูลงนาม
อนุมัติ ซ่ึงแตละขั้นตอนตองใชเวลาทั้งสิ้น ทําใหเกิดการลาชาของงาน  การควบคุม  การกํากับ     
การติดตามและการประเมินผล งานแตละงานคอนขางยุงยาก ไมรูวางานนั้นดําเนินการสําเร็จไดมาก
นอยเพียงใด โดยระบบเดิมมีกระบวนการบริหารจัดการดังนี้ 

3.3.1  การบริหารจัดการเอกสารในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวยีงสา 

 
 

รูป 3.1 แสดงกระบวนการบริหารจัดการเอกสารในระบบงานเดิม 
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3.3.2 การบริหารจัดการ การลาของบุคลากรในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา 
 

 
รูป 3.2 แสดงกระบวนการระบบการลาในระบบงานเดิม 

 
3.4 ความตองการระบบใหม 
 แนวคิดใหมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส         
ไดปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการงานเอกสารและระบบการลาของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเวียงสา โดยได นําเทคโนโลยีสารสนเทศดานการสื่อสารผานเครือขาย อินเทอรเน็ต มาชวย
ในการบริหารจัดการดาน ขอมูล โดยใชเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน(Web Application) และเว็บ
เบส (Web Base) มาใชและใหบุคคลกรสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ทั้งผูบริหาร คือ
สาธารณสุขอําเภอ ผูปฏิบัติงานแตละกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา และ
ผูปฏิบัติงานในเครือขายคือผูปฏิบัติงานในสถานีอนามัย  และผูปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน มีรหัสผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) ทุกคน และใหสิทธิ์ของผูใช
แตละคนตามตําแหนง บทบาทหนาที่ และภารกิจของงาน ที่รับผิดชอบ จะทําใหการบริหารจัดการ 
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น การเขาถึงขอมูลไดงาย ฐานขอมูลก็มีจํานวนไมมาก สามารถติดตาม ควบคุม 
กํากับและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการงานเอกสารและระบบการลาใหมดังนี้ 
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3.4.1  ระบบใหมในการบริหารจัดการเอกสารและระบบการลาในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
            เวียงสา 
 

 
รูป 3.3 แสดงระบบจัดการระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสในระบบงานใหม 

 
 จากรูป 3.3 แสดงระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกสในระบบงานใหม 
เปนการนําระบบที่เปนเอกสารตาง ๆ และระบบการลาของเจาหนาที่สาธารณสุข สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา เขาสูระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดโดยใชเทคโนโลยีเว็บแอพ
พลิเคชัน (Web Application) และเว็บเบส (Web Base) มาใช ทําใหสามารถดําเนินงาน ติดตาม 
ควบคุม กํากับ และประเมินผล ตลอดจนระบบรายงาน ไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 


