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รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สคร.9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) 
 

เรื่องที่ดําเนินการ/กิจกรรม ประเภท ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย/ 
รายงานความก้าวหน้า ผลผลิต 

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

1. การลดพลังงานไฟฟ้าและน้ํามัน 
 

การลดพลังงาน
ไฟฟ้าและน้ํามัน 
(การประหยัด
ทรัพยากร)  

             เป้าหมาย 
1. สคร.9 มีการใช้ไฟฟ้า
ลดลงจากค่ามาตรฐานการ
ใช้พลังงานของหน่วยงาน 
(EUI) ร้อยละ 10  
2. สคร.9 มีการใช้น้ํามัน
ลดลงจากค่า EUI ร้อยละ 
10  
*หากลดไม่ได้ต้องควบคุม
ไม่ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 

ผลลัพธ์ ณ 31 มี.ค.2561 
1. สคร.9 มีการใช้ไฟฟ้า
ลดลงจากค่า EUI ร้อยละ 
87.18  
2. สคร.9, ศตม.9.1, 9.3, 
9.4 มีการใช้ไฟฟ้าลดลง
จากปี 2560 ภาพรวมร้อย
ละ 50.47 ค่าใช้จ่ายลดลง 
ร้อยละ 53.08 
3. สคร.9 มีการใช้น้ํามัน
ลดลงจากค่า EUI ร้อยละ 
31.50  
4. ศตม.9.1, 9.3, 9.4 มี
การใช้น้ํามันลดลงจากปี 
2560 ภาพรวมร้อยละ 
36.98 ค่าใช้จ่ายลดลง 
ร้อยละ 35.74 

1.1 จัดทําฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและ
น้ํามัน ในปทีี่ผ่านมา (ปี 2558-2560) 

 --- --- 


         มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้าํมัน 
ปี 2558-2560 ส่ง สลก.กรมฯ 
วันที่ 13 ธ.ค.2560 

1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทํางาน
ประหยัดทรัพยากร (ไฟฟ้าและน้ํามัน) 

  ---          มีคณะทํางานด้านการ
ประหยัดทรัพยากร สคร.9 
(คําสั่งที่ 103/2560 วันที่ 28 
พ.ย.2560) 

1.3 วางแผน จัดทํามาตรการ/แนว
ทางการลดพลังงานไฟฟ้าและน้ํามัน เช่น 
กําหนดเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า, มีผู้สุ่ม
ตรวจสอบ เป็นต้น และประกาศแจ้งเวียน
ทุกกลุ่มงาน 

  --- 


 


        มีการประชุมคณะทํางานด้าน
การประหยัดทรัพยากร วนัที่ 
21 ธ.ค.2560 และกําหนด
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
สคร.9 ประกาศแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน วนัที ่29 ม.ค.2561 

1.4 ดําเนินการตามมาตรการ/แนว
ทางการลดพลังงานไฟฟ้า น้ํามันและรายงาน 

 


 


 


--- 


--- 


--- 


--- 


--- --- --- --- --- มีรายงานผลดําเนนิการทุก
เดือน (ส่งกรม 11 เม.ย.2561)

1.5 กํากับติดตามการใช้ไฟฟ้าและน้ํามัน 
และสรุปรายงานผลการลดพลังงานเสนอ
ผู้บริหาร 

     --- 


 


 ---   --- 1. มีการสรุปรายงานผลตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 
เสนอผอ. และแจ้งเวียนทุก
กลุ่ม วันที่ 22 มี.ค.2561 
2. มีการประชุมคณะทํางาน
ด้านการประหยัดทรัพยากร 
เพื่อติดตามกํากับและนําเสนอ
ผลการดําเนนิงาน วนัที ่18 
เม.ย.2561 

รวม 5 กิจกรรม             
ดําเนินการได้ 5 กจิกรรม 

(ร้อยละ 100) 
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เรื่องที่ดําเนินการ/กิจกรรม ประเภท ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย/ 
รายงานความก้าวหน้า ผลผลิต 

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

2. การลดกระดาษ 
 

การลดกระดาษ 
(การประหยัด
ทรัพยากร) 

             เป้าหมาย 
1. สคร.9, ศตม.9.1, 9.3, 
9.4 ใช้กระดาษลดลงจาก
ปี 2560 รอบ 6 เดือนแรก 
ร้อยละ 5 และทั้งปี ลดลง 
ร้อยละ 10  
 
ผลลัพธ์ ณ 31 มี.ค.2561 
1. สคร.9, ศตม.9.1, 9.3, 
9.4 มีการใช้กระดาษรอบ 
6 เดือนแรก ลดลงจากปี 
2560 ร้อยละ 47.93 
ค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 
22.37 

2.1 จัดทําฐานข้อมูลการใช้กระดาษ ในปี
ที่ผ่านมา (ปี 2558-2560) 

 --- --- 


         มีข้อมูลการใช้กระดาษ ป ี
2558-2560 ส่ง สลก.กรมฯ 
วันที่ 13 ธ.ค.2560 

2.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทํางาน
ประหยัดทรัพยากร (กระดาษ) 

  ---          มีคณะทํางานด้านการ
ประหยัดทรัพยากร สคร.9 
(คําสั่งที่ 103/2560 วันที่ 28 
พ.ย.2560) 

2.3 วางแผน จัดทํามาตรการ/แนว
ทางการลดกระดาษ เช่น ไม่ใช้กระดาษใน
การประชุม (Paperless), ใช้ Download 
file / Electronic file แทน, ใช้กระดาษ 
Reuse เป็นต้น และประกาศแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน 

  --- 


 


        มีการประชุมคณะทํางานด้าน
การประหยัดทรัพยากร วนัที่ 
21 ธ.ค.2560 และกําหนด
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
สคร.9 ประกาศแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน วนัที ่29 ม.ค.2561 

2.4 ดําเนินการตามมาตรการ/แนว
ทางการลดกระดาษ และรายงานผล 

 


 


 


--- 


--- 


--- 


--- 


--- --- --- --- --- มีรายงานผลดําเนนิการทุก
เดือน (ส่งกรม 11 เม.ย.2561)

2.5 กํากับติดตามการใช้กระดาษ และ
สรุปรายงานผลการลดกระดาษ เสนอ
ผู้บริหาร 

     --- 


 


 ---   --- 1. มีการสรุปรายงานผลตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 
เสนอผอ. และแจ้งเวียนทุก
กลุ่ม วันที่ 22 มี.ค.2561 
2. มีการประชุมคณะทํางาน
ด้านการประหยัดทรัพยากร 
เพื่อติดตามกํากับและนําเสนอ
ผลการดําเนนิงาน วนัที ่18 
เม.ย.2561 

รวม 5 กิจกรรม             
ดําเนินการได้ 5 กจิกรรม 

(ร้อยละ 100) 
 



3 
 

 

เรื่องที่ดําเนินการ/กิจกรรม ประเภท ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย/ 
รายงานความก้าวหน้า ผลผลิต 

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

3. การประหยัดงบประมาณ (งบ
ครุภัณฑ์) 

การประหยัด
งบประมาณ (งบ
ครุภัณฑ์) 
(การประหยัด
ทรัพยากร) 

             เป้าหมาย 
1. สคร.9 มีการใช้
งบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ได้ต่าํกว่า
งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 
 
ผลลัพธ์ ณ 31 มี.ค.2561 
1. สคร.9 ใช้งบประมาณ
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 
2561 จํานวน 
13,458,718 บาท ต่ํากว่า
งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 
จํานวน 13,966,200 บาท 
(งบเหลือจ่ายคืนกรม 
507,482 บาท)  

3.1 จัดทําฐานข้อมูลการใช้งบประมาณ 
(งบครุภัณฑ์) ในปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2560) 

 --- --- 


         มีข้อมูลการใช้งบครุภณัฑ์ ปี 
2558-2560 ส่ง สลก.กรมฯ 
วันที่ 13 ธ.ค.2560 

3.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทํางาน
ประหยัดทรัพยากร (งบครุภัณฑ์) 

  ---          มีคณะทํางานด้านการ
ประหยัดทรัพยากร สคร.9 
(คําสั่งที่ 103/2560 วันที่ 28 
พ.ย.2560) 

3.3 วางแผน จัดทํามาตรการ/แนวทางการ
ประหยัดงบประมาณ (ครุภัณฑ์) เช่น กําหนด
เกณฑ์การของบครุภัณฑ์ กําหนดครุภัณฑ์ที่
จําเป็น จัดลําดับความสําคัญ สามารถใช้
ร่วมกันได้ ใช้คุณลักษณะและราคากลางตามที่
กําหนด เป็นต้น และแจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน 

  --- 


 


        มีการประชุมคณะทํางานด้าน
การประหยัดทรัพยากร วนัที่ 
21 ธ.ค.2560 และกําหนด
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
สคร.9 ประกาศแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน วนัที ่29 ม.ค.2561 

3.4 ดําเนินการตามมาตรการ/แนว
ทางการประหยัดงบประมาณ (ครุภัณฑ์) 
และรายงานผล 

 


 


 


--- 


--- 


--- 


--- 


--- --- --- --- --- มีรายงานผลดําเนนิการทุก
เดือน (ส่งกรม 11 เม.ย.2561)

3.5 กํากับติดตามการใช้งบประมาณ 
(ครุภัณฑ์) และสรุปรายงานผล เสนอผู้บริหาร

     --- 


 


 ---   --- 1. มีการสรุปรายงานผลตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 
เสนอผอ. และแจ้งเวียนทุก
กลุ่ม วันที่ 22 มี.ค.2561 
2. มีการประชุมคณะทํางาน
ด้านการประหยัดทรัพยากร 
เพื่อติดตามกํากับและนําเสนอ
ผลการดําเนนิงาน วนัที ่18 
เม.ย.2561 

รวม 5 กิจกรรม             
ดําเนินการได้ 5 กจิกรรม 

(ร้อยละ 100) 



4 
 

 

เรื่องที่ดําเนินการ/กิจกรรม ประเภท ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2561 เป้าหมาย/ 
รายงานความก้าวหน้า ผลผลิต 

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

4. การพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวัง
และคัดกรองผูเ้ดินทางผ่านด่าน
ควบคุมโรคชอ่งจอม อําเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร์ 
 

การใช้ระบบ
สารสนเทศ  
(การอํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน และ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน) 

             เป้าหมาย 
1. มีฐานข้อมูลเบื้องต้นใน
การเฝ้าระวังโรคตดิต่อ
บริเวณช่องทางเข้าออก
ประเทศ สําหรับคัดกรอง 
เฝ้าระวัง และส่งต่อข้อมูล
ให้กับหน่วยเครือข่ายในพื้นที ่
จํานวน 1 ระบบ 
 
ผลลัพธ์ ณ 31 มี.ค.2561 
1. สคร.9 มีฐานข้อมูลการ
เฝ้าระวังโรคตดิตอ่ระหว่าง
ประเทศ 1 ระบบ ใช้งานผ่าน
เว็บไซต์ สคร.9 ที่  
http://odpc9.ddc.moph.go.th/ 
(เมนูระบบงาน เลือก ระบบ
เฝ้าระวังและคัดกรองด่าน
ควบคุมโรคฯ) หรือลิงค์ 
http://49.231.247.41/ 
chongchom/ 
  

4.1 จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดิน
ทางผ่านด่านควบคุมโรคช่องจอม อําเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

     ---       มีคณะทํางานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลข่าวสาร สคร.9 (คําสั่งที่ 
102/2560 วันที่ 28 พ.ย.2560)

4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง
และคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุม
โรคช่องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ และนําไปใช้งาน 

 

        ---    1. ประชุมวางแผนพัฒนาฯ 
วันที่ 21 พ.ย.2560  
2. แนะนํา และทดลองใช้งาน 
วันที่ 10 ม.ค.2561  
3. มีฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 1 
ระบบ (ข้อมูลตั้งแต่ 14 พ.ย.
2558) เผยแพร่ใช้งานตั้งแต่
เดือน ก.พ.2561 

4.3 นิเทศติดตามระบบการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อระหว่างประเทศ 

           --- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วนัที่ 
30 ม.ค.2561 และนิเทศ
ติดตาม วนัที่ 23 มี.ค.2561 

รวม 3 กิจกรรม             
ดําเนินการได้ 3 กจิกรรม 

(ร้อยละ 100) 

รวมทั้งสิ้น 18 กิจกรรม   ดําเนินการได้ 18 กิจกรรม (ร้อยละ 100) 

 



18/04/61

1

การประชุมคณะทาํงานสร้างองค์กรแห่งความสุข 
(Happy workplace) และ( ppy p )

คณะทาํงานด้านการประหยัดทรัพยากร สคร.9
ครัง้ที่ 2/2561

กลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.9

(18 เมษายน 2561)

ประเดน็นําเสนอ

1. ผลการดาํเนินงานประหยัดทรัพยากร ตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
สคร 9 >>สคร.9 >>

2. แนวทางการดาํเนินงานสถานที่ทาํงานน่าอยู่ น่าทาํงาน สคร.9 >>

3. ผลการดาํเนินงานตามแผนเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน 
รอบ 6 เดือนแรก ปี 2561 >>

4. กจิกรรมเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง 
>>



18/04/61

2

การดาํเนินงานประหยัดทรัพยากร สคร.9

• การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน สคร.9 ปี 2561 
(การประเมินส่วนราชการตามมาตรา 44 ตัวชีวั้ดที่ 4.2 การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน) 

• 4 เร่ือง 1.ไฟฟ้า นํา้มัน 2.กระดาษ 3.งบครภณัฑ์ 4.พฒันาระบบฐานข้อมลุ ฐ ู
• กจิกรรมดาํเนินการ

1. แต่งตัง้คณะทาํงานด้านการประหยัดทรัพยากร สคร.9 (28 พ.ย.2560)
2. ประชุมคณะทาํงานด้านการประหยัดทรัพยากร (21 ธ.ค.2560) 
3. กาํหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน สคร.9 ไฟฟ้า นํา้มัน กระดาษ (ประกาศแจ้งเวียน 29 ม.ค.2561)
4. รายงานผลดาํเนินการ 

1) สคร.9 และศตม. รายงานปริมาณและค่าใช้จ่าย การใช้ไฟฟ้า นํา้มัน กระดาษ ทุกเดือน (ภายในวันที่ 10) 
2) ส่ง กพร. และสลก. กรมควบคุมโรค ทุกเดือน (ภายในวันที่ 15) 
3) เสนอ ผอ. และแจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน (22 มี.ค.2561)

• การดาํเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมควบคุมโรค (กองคลังแจ้งเวียน 28 มี.ค.2561) 

1. ประหยัดค่านํา้ประปา, ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคลินิกวจิัย, กระบวนการจ่ายเงนิยืมราชการ โดยโอนเงนิผ่าน KTB online
3. ลดการใช้กระดาษ

ผลการดาํเนินงานพัฒนาประสทิธิภาพในการปฏบัิตงิาน สคร.9 (ณ 31 มี.ค.2561)
ด้าน เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน

1. การใช้ไฟฟ้า - ลดลงจากค่า EUI ร้อยละ 10
- ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10

- ลดลงจากค่า EUI ร้อยละ 87.18 
- ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 50.47 
- ค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 53.08

2. การใช้นํา้มัน - ลดลงจากค่า EUI ร้อยละ 10 - ลดลงจากค่า EUI ร้อยละ 31.502. การใชนามน
เชือ้เพลิง

 ลดลงจากคา EUI รอยละ 10
- ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10

 ลดลงจากคา EUI รอยละ 31.50
- ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 36.98 
- ค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 35.74

3. กระดาษ ค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 10 - ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 47.93 
- ค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 22.37

4. นํา้ประปา ค่าใช้จ่ายลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5 ค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 50.99

5. ค่าใช้จ่ายในการ ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5 ค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 57.34
ประชุมราชการ

6. เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการคลินิกวิจยั

ลดระยะเวลาที่ใช้ในการพจิารณารับรองจริยธรรม
การวจิัยได้ 5 วัน (จาก 95 วัน/ โครงการ)

กาํลังรวบรวมข้อมูล

7. เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจ่ายเงนิยืม
ราชการ

โดยโอนเงนิผ่าน KTB online
ลดระยะเวลา จาก 3 วัน เหลือ 2 วัน

ใช้เวลา 3 วัน 45 นาท ี
(เดมิ 4 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาท)ี
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แนวทางการดาํเนินงานสถานที่ทาํงานน่าอยู่ น่าทาํงาน สคร.9 
(ประชุม 10 เม.ย.2561) 

• สอดคล้องตามแผนปรับปรุงวิธีการในการกาํกับดูแลองค์การที่ดี สคร.9 ปี 2561 (นโยบาย
ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม) และแผนปฏบิตักิารเสริมสร้างความสุขของบุคลากร ปี 2561 
(ด้านบรรยากาศองค์กร)

กิจกรรม วันที่ ขอความร่วมมือ

1. แต่งตัง้คณะทาํงานสถานที่ทาํงานน่าอยู่ 
น่าทาํงาน สคร.9

เม.ย.2561 ทุกกลุ่มงานแจ้งรายช่ือ อย่างน้อย 1 ท่าน

2. กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน, เกณฑ์
สถานที่ทาํงานน่าอยู่ น่าทาํงาน และ
ส่ือสารให้ทุกกลุ่มงานทราบ

10 เม.ย. 
2561

กลุ่มพัฒนาองค์กร แจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน

(ดานบรรยากาศองคกร)

3. ทุกกลุ่มงานดาํเนินการ และประเมิน
สถานที่ทาํงานน่าอยู่ น่าทาํงาน 
(ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ที่จัดส่งให้)

เม.ย.- 
ก.ย.2561

ทุกกลุ่มงานส่งเอกสารการดาํเนินงาน ทางอีเมล์ 
fonitdpc5@yahoo.com ภายใน 31 พ.ค.2561
1) รายงานผลการดาํเนินงาน
2) ผลการประเมินสถานที่ทาํงานน่าอยู่ น่าทาํงาน
3) ข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในกลุ่มงานทุกคน
4) ภาพถ่ายการทาํกจิกรรม

แนวทางการดาํเนินงานสถานที่ทาํงานน่าอยู่ น่าทาํงาน สคร.9 

กิจกรรม วันที่ ขอความร่วมมือ

4. สุ่มประเมินกลุ่มงาน และประเมิน
ส่ิงแวดล้อม สภาพอาคารสถานที่ บริเวณ
หน่วยงาน และสรุปเสนอผู้บริหาร

ศุกร์ที่ 4, 11 
พ.ค.2561 

ศตม.9.1, 9.3, 9.4 จะกาํหนดวันและแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

ุ ู

5. บุคลากรทุกคนประเมินตนเองด้าน
สุขภาพจติ 

พ.ค.2561 ทุกกลุ่มงานส่งผลการประเมินฯ ภายในวันที่ 31 
พ.ค.2561

6. เตรียมความพร้อมการป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
อัคคีภยั และการกาํจดัขยะ ของเสีย ขยะ
สารเคมี ขยะตดิเชือ้

ก.ค.2561 คณะทาํงานสถานที่ทาํงานน่าอยู่น่าทาํงานทุกคน, 
เวรยาม, Lab, แม่บ้าน ฯ ร่วมประชุม

7. ตรวจสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ การ
มองเหน็ ตรวจแสงสว่าง การได้ยนิ และ

ทุกวันศุกร์ 
ก ค  ส ค  

Cluster Env.Occ. ให้บริการตรวจสมรรถภาพทาง
กาย มองเหน ตรวจแสงสวาง การไดยน และ

สมรรถภาพปอด 
ก.ค.- ส.ค. 
2561

กาย 

8. สรุปผลการดาํเนินงาน และเสนอผู้บริหาร ก.ย.2561
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รายงานผลการดาํเนินงาน
ตามแผนเสริมสร้างความสุขของบุคลากรใน

หน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2561

ผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ปี 2561
• มีผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดือน ถงึขัน้ตอนที่ 3 (3 คะแนน) ดังนี ้

1. ประเมินผลความสุขของบุคลากรในหน่วยงานผ่าน Happinometer และวเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ความสุขของบุคลากรในหน่วยงานเสนอผู้บริหารรับทราบ ตามบันทกึเลขที่ สธ 0458.6/ 370 ลงวันที่ 
22 ธ.ค. 60 (1 คะแนน)

ั ้ ์ ั ิ ั ิ ิ ้2. จัดประชุมคณะทาํงานสร้างองค์กรแห่งความสุข และจัดทาํแผนปฏิบัตกิารเสริมสร้างความสุขของ
บุคลากรในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัต ิในวันที่ 6 ก.พ. 61 (1 
คะแนน) และส่ือสาร ชีแ้จง แผนปฏิบัตกิารฯ ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ผ่านหนังสือแจ้งเวียน ที่ สธ 
0458.6/ ว 49 ลงวันที่ 15 ก.พ. 61 และแจ้งเวียนในเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน (0.5 คะแนน)

3. รายงานผลการดาํเนินงาน เสนอผู้บริหารรับทราบ ตามบันทกึเลขที่ สธ 0458.6/67 ลงวันที่ 19 มี.ค. 61 
โดยกิจกรรมหลักตามแผนมีจาํนวนทัง้สิน้ 34 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่สาํเร็จตามแผน จาํนวน 15 
กิจกรรม อยู่ในระหว่างการดาํเนินงาน จาํนวน 19 กิจกรรม ไม่สาํเร็จ 0 กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 
44 12% กิจกรรมย่อยตามแผน รอบ 6 เดือนแรก มีทัง้สิน้ 26 กิจกรรม พบว่าดาํเนินการสาํเร็จจาํนวน 44.12% กจกรรมยอยตามแผน รอบ 6 เดอนแรก มทงสน 26 กจกรรม พบวาดาเนนการสาเรจจานวน 
26 กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรคการดาํเนินงาน
• การจัดกิจกรรมยงัไม่มีความต่อเน่ือง เช่นกิจกรรมออกกาํลังกายทุกวันศุกร์

• การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรยังน้อยในบางกิจกรรม เช่นกิจกรรมตลาดนัดสร้างสุข สคร.9, กิจกรรม
เจริญสต ิสวดมนต์ น่ังสมาธิ
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ผลการดาํเนินงานเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก 

กจิกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
(คน)

ผลการ
ดาํเนินงาน (คน)

ช่วงเวลาที่ดาํเนินการ

1. ตรวจสขุภาพประจําปี 150 160 วนัท่ี 1 ก.พ. 2561
2. กิจกรรมวนัปีใหม่ 270 228 จดักิจกรรมวนัปีใหม่ในวนัท่ี 25 ธ.ค. 2560

ี่ ื่3.ปรับปรุงสถานทีสําหรับ 
กิจกรรมร้องเพลง Relax Time

10 10 ดําเนินการปรับปรุงอปุกรณ์เพือใช้ร้องคาราโอ
เกะ ในเดือน ธ.ค. 2561

4. กิจกรรมปลกูผกั และพืช
สมนุไพร

20 76 (ราย) ดําเนินการระหว่างเดือน ธ.ค.2560 – 
มี.ค.2561 ดงันี ้

- จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ และพนัธุ์พืช 

- เตรียมดิน/ ปลกูผกั ผลไม้ ปลอดสารพิษ 

- ดแูลพืชพนัธุ์ 

- เก็บเก่ียวผลผลิตแจกจ่ายบคุลากรสคร. 9 

- นําผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวนั

5.สมคัรจิตอาสาเน่ืองในวนั
สําคญัหรือโอกาสพิเศษ

40 40 คน บคุลากรสมคัรเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะ
กิจ ในเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560

ผลการดาํเนินงานเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก 
กจิกรรม/โครงการ เป้าหมาย 

(คน)
ผลการ

ดาํเนินงาน (คน)
ช่วงเวลาที่ดาํเนินการ

6. กิจกรรมทอดกฐิน ผ้าป่าของ 
สคร.9 และกรมควบคมุโรค

270 270 1. เป็นเจ้าภาพร่วมกบักรมควบคมุโรค วนัท่ี 22 
ต.ค.2560 

2. เป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามคัคี ณ วดัเจริญฐ
วารี อําเภอชนบท วนัท่ี 29 ต.ค.2560

7. กิจกรรมปฏิบติัธรรม 30 41 1.ครัง้ท่ี 1 จดัปฏิบติัธรรม 3 วนั 2 คืน วนัท่ี 18-
20 ธ.ค.2560 ณ วดัป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

2. ร่วมปฏิบติัธรรม 3 วนั 2 คืน วนัท่ี 25-27 
มี.ค.2561 ณ วดัป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

8. สง่เสริมการออมเงิน และ
กิจกรรมทําบญัชีครัวเรือน

40 61 ม.ค. 2561

9. อบรมการสร้างรายได้เสริม และ
ลดคา่ใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น 
สบู่ นํา้ยาเอนกประสงค์ นํา้ยา
ปรับผ้านุ่ม

40 40 20 เม.ย. 2561

10.ทบทวนเกณฑ์การเล่ือน
ตําแหน่งท่ีเป็นธรรม

270 270 ธ.ค. 2560
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ผลการดาํเนินงานเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก 

กจิกรรม/โครงการ เป้าหมาย 
(คน)

ผลการ
ดาํเนินงาน (คน)

ช่วงเวลาที่ดาํเนินการ

11.ปรับปรุงเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการท่ีเป็นธรรม PMS และ
เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ

270 270 ทบทวนเกณฑ์การประเมิน PMS ท่ีมี
คณุภาพแจ้งเวียนตามบนัทกึท่ี สธ. 
0458 6 ว232 ลงวนัท่ี 25 ธ ค  60 และเกณฑการพจารณาความดความชอบ 0458.6 ว232 ลงวนท 25 ธ.ค. 60 และ
หนงัสือแจ้งเวียนตามบนัทกึท่ี สธ 
0458.10(2) ว 19 ลงวนัท่ี 28 ก.พ. 61

12.จดัทําแผนพฒันา Successor เพ่ือ
การสืบทอดตําแหน่ง (ตอบ 2 ด้าน)

18 18 จดัทําแผนพฒันา Successor เพ่ือการ
สืบทอดตําแหน่ง และแจ้งเวียน ตาม
หนงัสือท่ี สธ 0458.6 ว 5 ลงวนัท่ี 5 
ม.ค. 2561

14 กลอ่งรับความคิดเห็นบคลากรของ 270 270 ตัง้กลอ่งรับความคิดเหน็ ณ บริเวณจด14.กลองรบความคดเหนบคุลากรของ
หน่วยงาน

ตงกลองรบความคดเหน ณ บรเวณจดุ
ประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงาน ในไตร
มาส 1

15.คณะสร้างองค์กรแห่งความสขุ 
(Happy Workplace)

34 34 แตง่ตัง้คณะทํางานสร้างองค์กรแห่ง
ความสขุ (Happy workplace) (ท่ี104-
2560 วนัท่ี 28 พ.ย.2560

กจิกรรมเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง

กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาดาํเนินการ แนวทางการดาํเนินงาน
1. การออกกําลงักายทกุวนัศกุร์ 270 ราย 

(ผล 145 ราย)
ทกุวนัศกุร์
เม.ย. – ก.ย.

ดําเนินการได้เองและลงช่ือเก็บเป็น
หลกัฐาน

2. กีฬาภายในหน่วยงาน รอบ 
12 ื

150 ก.ค. 2561 มติท่ีประชมุ คกก.HR มอบหมายให้
่ ิ ั่ ไป ํ ิ12 เดอน กลมุบรหารทวไป ดาเนนการ

3. งานสงกรานต์ 270 ดําเนินการวนัท่ี 9 เม.ย. 2561
4. งานเลีย้งเกษียณอายรุาชการ 270 ส.ค. - ก.ย. 2561 แจ้งบคุลากรในกลุม่เข้าร่วมมากท่ีสดุ
5. กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต 40 ครัง้ท่ี 2 (2 เม.ย.) 20 คน

ครัง้ท่ี 3 (26 ก.ค.) 20 คน
ครัง้ท่ี 2 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

6. กิจกรรมจิตอาสาร่วมบําเพ็ญ
ประโยชน์ Big Cleaning Day 

150 ส.ค. 2561 แจ้งบคุลากรในกลุม่เข้าร่วมมากท่ีสดุ

บริเวณสํานกังาน
7. ทําบญุตกับาตร เน่ืองในวนั

สําคญัหรือโอกาสพิเศษ
270 เม.ย. 2561

(งานสงกรานต์)
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

8. เจริญสติ สวดมนต์ นัง่สมาธิ 270 ราย 
(ผล 245 ราย)

ทกุวนัพระ หรือวนัศกุร์
เม.ย. – ก.ย.2561

กลุม่พฒันาองค์กรดําเนินการ ศตม. 
ดําเนินการได้เองและลงช่ือเก็บเป็น
หลกัฐาน
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กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาดาํเนินการ แนวทางการดาํเนินงาน

9. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการ
สวมหมวกนิรภยัเม่ือขบัข่ีหรือ
โดยสารรถจกัรยานยนต์ และ
คาดเข็มขดันิรภยั เม่ือขบัหรือ

270 มิ.ย. 2561 ขอความร่วมมือจาก Cluster NATI 
เพ่ือจดักิจกรรมรณรงค์สง่เสริมการ
สวมหมวกนิรภยั

กจิกรรมเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง

คาดเขมขดนรภย เมอขบหรอ
โดยสารรถยนต์

10.เวที Show Share แลกเปล่ียน
เรียนรู้

160
(ผล 60 ราย)

มิ.ย./ก.ค./ส.ค. 2561 แจ้งบคุลากรในกลุม่เข้าร่วมมากท่ีสดุ

11.ทําเนียบผู้ เช่ียวชาญ และผู้ให้
คําปรึกษาด้านตา่งๆ

10 มิ.ย. 2561 ประสานขอข้อมลูผู้ เช่ียวชาญจาก
งานวิจยัและพฒันาระบบวิชาการ

12 พฒันาทกัษะการเป็นวิทยากร 18 มิ.ย. 2561 ใช้ผลการอบรม Mini MDC เพ่ือตอบ12.พฒนาทกษะการเปนวทยากร
ในเร่ืองการควบคมุโรคทกุโรค

18 ม.ย. 2561 ใชผลการอบรม Mini MDC เพอตอบ
กิจกรรม

13.เปิด CoPs เร่ืองภาษา การ
ถ่ายรูป โปรแกรมคอมพิวเตอร์

120
(20 คน)

มิ.ย. และ ก.ค. 2561 แจ้งบคุลากรในกลุม่เข้าร่วมมากท่ีสดุ

14.สวสัดิการกู้ เงินของหน่วยงาน 150
(ผล 99 คน)

เม.ย. – ก.ย. 2561 กิจกรรมตอ่เน่ือง ให้ดําเนินการตอ่ใน
รอบ 6 เดือนหลงั

กจิกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาดาํเนินการ แนวทางการดาํเนินงาน

15.จดัตลาดนดัเดือนละครัง้ 
เพ่ือเปิดท้ายขายของ
ภายในหน่วยงาน

50 คน/ครัง้
(ผล 150 คน)

เม.ย. – ก.ย. 2561 กิจกรรมตอ่เน่ือง ให้ดําเนินการตอ่
ในรอบ 6 เดือนหลงั ประสาน
บคุลากรเข้าร่วมมากท่ีสดุ

กจิกรรมเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง

ุ ุ

16.การพฒันาบคุลากรทัว่ทัง้
องค์กรตามกลุม่วยั ได้แก่ 
Gen-y Gen-X Gen-B

150
(ผล 56 คน)

เม.ย. – ก.ย. 2561 ประสานขอข้อมลูการพฒันา
บคุลากรภายในจากกลุม่ตา่งๆ เพ่ือ
นํามาตอบกิจกรรม

17.การช่ืนชมยกย่องคนดี คน
เก่ง

10 คน
(ผล 3 คน)

เม.ย. – ก.ย. 2561 ช่ืนชมผ่านเสียงตามสาย และใน
เวทีประชมุของหนว่ยงาน

ี ่ ั ้ ิ18.บคุลากรดีเดน่ของ
หน่วยงาน

3 คน เม.ย. – ก.ย. 2561 ตามขนัตอนการพิจารณาจากกรม
ควบคมุโรค

19.ประเมินสขุภาวะองค์กร 
Happy Public 
Organization Index : HPI

270 ก.ค. – ส.ค. 2561 แจ้งบคุลากรทกุคนเข้าตอบแบบ
ประเมินออนไลน์
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หารือและขอความร่วมมือรอบ 6 เดือนหลัง ปี 2561

• แจ้งความประสงค์การของบประมาณในการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสขุของกลุม่ 
ภายใน 30 เม.ย. 2561

่ ี ป ี่ ั ั ่ ใ ํ ิ ิ• สง่รายละเอียดงบประมาณทีจะขอรับการจดัสรรของหน่วยงานในการดําเนินกิจกรรม 
ภายใน 25 เม.ย. 2561

• ขอความร่วมมือจาก Cluster NATI เพ่ือจดักิจกรรมรณรงค์สง่เสริมการสวมหมวกนิรภยั
เม่ือขบัข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต์ และคาดเข็มขดันิรภยั เม่ือขบัหรือโดยสารรถยนต์ 
เดือนมิ.ย. 2561

• ดําเนินกิจกรรมออกกําลงักายทกวนัศกร์ ควบคก่บักิจกรรมสํารวจลกนํา้ยงลายดาเนนกจกรรมออกกาลงกายทกุวนศกุร ควบคกูบกจกรรมสารวจลกูนายงุลาย

• รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายใน 15 มิ.ย. 2561, รอบ 12 เดือน ภายใน 15 
ส.ค. 2561

• เข้าประเมินดชันีความสขุของบคุลากรในหน่วยงานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ 






























