1

รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สคร.9 นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน)
เรื่องที่ดําเนินการ/กิจกรรม
1. การลดพลังงานไฟฟ้าและน้ํามัน
1.1 จัดทําฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและ
น้ํามัน ในปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2560)

ประเภท
การลดพลังงาน
ไฟฟ้าและน้ํามัน
(การประหยัด
ทรัพยากร)

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

--- --
 ---

1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทํางาน
ประหยัดทรัพยากร (ไฟฟ้าและน้ํามัน)
1.3 วางแผน จัดทํามาตรการ/แนว
ทางการลดพลังงานไฟฟ้าและน้ํามัน เช่น
กําหนดเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า, มีผู้สุ่ม
ตรวจสอบ เป็นต้น และประกาศแจ้งเวียน
ทุกกลุ่มงาน

--

1.4 ดําเนินการตามมาตรการ/แนว
ทางการลดพลังงานไฟฟ้า น้ํามันและรายงาน
1.5 กํากับติดตามการใช้ไฟฟ้าและน้ํามัน
และสรุปรายงานผลการลดพลังงานเสนอ
ผู้บริหาร

รวม

ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2561

  

5 กิจกรรม

เป้าหมาย/
รายงานความก้าวหน้า

มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและน้าํ มัน
ปี 2558-2560 ส่ง สลก.กรมฯ
วันที่ 13 ธ.ค.2560
มีคณะทํางานด้านการ
ประหยัดทรัพยากร สคร.9
(คําสั่งที่ 103/2560 วันที่ 28
พ.ย.2560)
มีการประชุมคณะทํางานด้าน
การประหยัดทรัพยากร วันที่

21 ธ.ค.2560 และกําหนด
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
สคร.9 ประกาศแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน วันที่ 29 ม.ค.2561
--- --- --- --- --- --- --- --- --- มีรายงานผลดําเนินการทุก
เดือน (ส่งกรม 11 เม.ย.2561)
   
----- 1. มีการสรุปรายงานผลตาม
--มาตรการประหยัดพลังงาน
 
เสนอผอ. และแจ้งเวียนทุก
กลุ่ม วันที่ 22 มี.ค.2561
2. มีการประชุมคณะทํางาน
ด้านการประหยัดทรัพยากร
เพื่อติดตามกํากับและนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน วันที่ 18
เม.ย.2561

ผลผลิต
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
ดําเนินการได้ 5 กิจกรรม 2560 ภาพรวมร้อยละ
36.98 ค่าใช้จ่ายลดลง
(ร้อยละ 100)
ร้อยละ 35.74

2

เรื่องที่ดําเนินการ/กิจกรรม
2. การลดกระดาษ
2.1 จัดทําฐานข้อมูลการใช้กระดาษ ในปี
ที่ผ่านมา (ปี 2558-2560)

ประเภท
การลดกระดาษ
(การประหยัด
ทรัพยากร)

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

--- --
 ---

2.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทํางาน
ประหยัดทรัพยากร (กระดาษ)
2.3 วางแผน จัดทํามาตรการ/แนว
ทางการลดกระดาษ เช่น ไม่ใช้กระดาษใน
การประชุม (Paperless), ใช้ Download
file / Electronic file แทน, ใช้กระดาษ
Reuse เป็นต้น และประกาศแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน
2.4 ดําเนินการตามมาตรการ/แนว
ทางการลดกระดาษ และรายงานผล
2.5 กํากับติดตามการใช้กระดาษ และ
สรุปรายงานผลการลดกระดาษ เสนอ
ผู้บริหาร

รวม

ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2561

-- 

เป้าหมาย/
รายงานความก้าวหน้า
มีข้อมูลการใช้กระดาษ ปี
2558-2560 ส่ง สลก.กรมฯ
วันที่ 13 ธ.ค.2560
มีคณะทํางานด้านการ
ประหยัดทรัพยากร สคร.9
(คําสั่งที่ 103/2560 วันที่ 28
พ.ย.2560)
มีการประชุมคณะทํางานด้าน
การประหยัดทรัพยากร วันที่
21 ธ.ค.2560 และกําหนด
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
สคร.9 ประกาศแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน วันที่ 29 ม.ค.2561

--- --- --- --- --- --- --- --- --- มีรายงานผลดําเนินการทุก
เดือน (ส่งกรม 11 เม.ย.2561)
      
----- 1. มีการสรุปรายงานผลตาม
--มาตรการประหยัดพลังงาน
 

เสนอผอ. และแจ้งเวียนทุก
กลุ่ม วันที่ 22 มี.ค.2561
2. มีการประชุมคณะทํางาน
ด้านการประหยัดทรัพยากร
เพื่อติดตามกํากับและนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน วันที่ 18
เม.ย.2561

5 กิจกรรม

ดําเนินการได้ 5 กิจกรรม
(ร้อยละ 100)

ผลผลิต
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

3

เรื่องที่ดําเนินการ/กิจกรรม

ประเภท

การประหยัด
งบประมาณ (งบ
ครุภัณฑ์)
3.1 จัดทําฐานข้อมูลการใช้งบประมาณ
(งบครุภัณฑ์) ในปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2560) (การประหยัด
ทรัพยากร)
3.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะทํางาน
ประหยัดทรัพยากร (งบครุภัณฑ์)

ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย/
รายงานความก้าวหน้า

3. การประหยัดงบประมาณ (งบ
ครุภัณฑ์)

3.3 วางแผน จัดทํามาตรการ/แนวทางการ
ประหยัดงบประมาณ (ครุภัณฑ์) เช่น กําหนด
เกณฑ์การของบครุภัณฑ์ กําหนดครุภัณฑ์ที่
จําเป็น จัดลําดับความสําคัญ สามารถใช้
ร่วมกันได้ ใช้คุณลักษณะและราคากลางตามที่
กําหนด เป็นต้น และแจ้งเวียนทุกกลุ่มงาน
3.4 ดําเนินการตามมาตรการ/แนว
ทางการประหยัดงบประมาณ (ครุภัณฑ์)
และรายงานผล
3.5 กํากับติดตามการใช้งบประมาณ
(ครุภัณฑ์) และสรุปรายงานผล เสนอผู้บริหาร

รวม

มีข้อมูลการใช้งบครุภณ
ั ฑ์ ปี
2558-2560 ส่ง สลก.กรมฯ
วันที่ 13 ธ.ค.2560
มีคณะทํางานด้านการ
ประหยัดทรัพยากร สคร.9
(คําสั่งที่ 103/2560 วันที่ 28
พ.ย.2560)
มีการประชุมคณะทํางานด้าน
การประหยัดทรัพยากร วันที่
21 ธ.ค.2560 และกําหนด
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
สคร.9 ประกาศแจ้งเวียนทุก
กลุ่มงาน วันที่ 29 ม.ค.2561

--- --
 ---

-- 

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

5 กิจกรรม

---

--- 1. มีการสรุปรายงานผลตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน
เสนอผอ. และแจ้งเวียนทุก
กลุ่ม วันที่ 22 มี.ค.2561
2. มีการประชุมคณะทํางาน
ด้านการประหยัดทรัพยากร
เพื่อติดตามกํากับและนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน วันที่ 18
เม.ย.2561

ดําเนินการได้ 5 กิจกรรม
(ร้อยละ 100)

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

4

เรื่องที่ดําเนินการ/กิจกรรม

ประเภท

การใช้ระบบ
สารสนเทศ
(การอํานวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน และ
การเพิ่ม
4.1 จัดตั้งคณะทํางาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ฐานข้อมูลเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดิน
ทางผ่านด่านควบคุมโรคช่องจอม อําเภอ หน่วยงาน)
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง
และคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุม
โรคช่องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ และนําไปใช้งาน

ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

---

102/2560 วันที่ 28 พ.ย.2560)



 

---



4.3 นิเทศติดตามระบบการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อระหว่างประเทศ

ผลผลิต

เป้าหมาย
1. มีฐานข้อมูลเบื้องต้นใน
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
บริเวณช่องทางเข้าออก
ประเทศ สําหรับคัดกรอง
เฝ้าระวัง และส่งต่อข้อมูล
มีคณะทํางานพัฒนาระบบ
ให้กับหน่วยเครือข่ายในพื้นที่
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลข่าวสาร สคร.9 (คําสั่งที่ จํานวน 1 ระบบ

4. การพัฒนาฐานข้อมูลเฝ้าระวัง
และคัดกรองผูเ้ ดินทางผ่านด่าน
ควบคุมโรคช่องจอม อําเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรนิ ทร์



เป้าหมาย/
รายงานความก้าวหน้า

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

ผลลัพธ์ ณ 31 มี.ค.2561
1. สคร.9 มีฐานข้อมูลการ
เฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่าง
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/

รวม

3 กิจกรรม

ดําเนินการได้ 3 กิจกรรม
(ร้อยละ 100)

รวมทั้งสิ้น

18 กิจกรรม

ดําเนินการได้ 18 กิจกรรม (ร้อยละ 100)

18/04/61

การประชุมคณะทํางานสร้ างองค์ กรแห่ งความสุข
((Happy
ppy workplace)
p ) และ
คณะทํางานด้ านการประหยัดทรั พยากร สคร.9
ครั ง้ ที่ 2/2561
กลุ่มพัฒนาองค์ กร สคร.9
(18 เมษายน 2561)

ประเด็นนําเสนอ
1. ผลการดําเนินงานประหยัดทรั พยากร ตามมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
สคร 9 >>
สคร.9
2. แนวทางการดําเนินงานสถานที่ทาํ งานน่ าอยู่ น่ าทํางาน สคร.9 >>
3. ผลการดําเนินงานตามแผนเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรในหน่ วยงาน
รอบ 6 เดือนแรก ปี 2561 >>
4. กิจกรรมเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรในหน่ วยงานรอบ 6 เดือนหลัง
>>

1

18/04/61

การดําเนินงานประหยัดทรัพยากร สคร.9
• การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน สคร.9 ปี 2561

(การประเมินส่ วนราชการตามมาตรา 44 ตัวชีว้ ัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน)

• 4 เรื่ อง 1.ไฟฟ้า นํา้ มัน 2.กระดาษ 3.งบครภั
ุ ณฑ์ 4.พัฒนาระบบฐานข้
ฐ อมลู
• กิจกรรมดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

แต่ งตัง้ คณะทํางานด้ านการประหยัดทรั พยากร สคร.9 (28 พ.ย.2560)
ประชุมคณะทํางานด้ านการประหยัดทรั พยากร (21 ธ.ค.2560)
กําหนดมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน สคร.9 ไฟฟ้า นํา้ มัน กระดาษ (ประกาศแจ้ งเวียน 29 ม.ค.2561)
รายงานผลดําเนินการ
1) สคร.9 และศตม. รายงานปริมาณและค่ าใช้ จ่าย การใช้ ไฟฟ้า นํา้ มัน กระดาษ ทุกเดือน (ภายในวันที่ 10)
2) ส่ ง กพร. และสลก. กรมควบคุมโรค ทุกเดือน (ภายในวันที่ 15)
3) เสนอ ผอ. และแจ้ งเวียนทุกกลุ่มงาน (22 มี.ค.2561)

• การดําเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมควบคุมโรค (กองคลังแจ้ งเวียน 28 มี.ค.2561)
1. ประหยัดค่ านํา้ ประปา, ค่ าใช้ จ่ายในการประชุมราชการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคลินิกวิจัย, กระบวนการจ่ ายเงินยืมราชการ โดยโอนเงินผ่ าน KTB online
3. ลดการใช้ กระดาษ

ผลการดําเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน สคร.9 (ณ 31 มี.ค.2561)
ด้ าน

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

1. การใช้ ไฟฟ้า

- ลดลงจากค่ า EUI ร้ อยละ 10
- ลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 10

- ลดลงจากค่ า EUI ร้ อยละ 87.18
- ลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 50.47
- ค่ าใช้ จ่ายลดลง ร้ อยละ 53.08

2. การใชนามน
การใช้ นํา้ มัน
เชือ้ เพลิง

- ลดลงจากคา
ลดลงจากค่ า EUI รอยละ
ร้ อยละ 10
- ลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 10

- ลดลงจากคา
ลดลงจากค่ า EUI รอยละ
ร้ อยละ 31.50
- ลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 36.98
- ค่ าใช้ จ่ายลดลง ร้ อยละ 35.74

3. กระดาษ

ค่ าใช้ จ่ายลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 10

- ลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 47.93
- ค่ าใช้ จ่ายลดลง ร้ อยละ 22.37

4. นํา้ ประปา

ค่ าใช้ จ่ายลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 5

ค่ าใช้ จ่ายลดลง ร้ อยละ 50.99

5. ค่ าใช้ จ่ายในการ
ประชุมราชการ

ลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 5

ค่ าใช้ จ่ายลดลง ร้ อยละ 57.34

ลดระยะเวลาที่ใช้ ในการพิจารณารั บรองจริยธรรม
6. เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการคลินิกวิจยั การวิจัยได้ 5 วัน (จาก 95 วัน/ โครงการ)

กําลังรวบรวมข้ อมูล

โดยโอนเงินผ่ าน KTB online
7. เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการจ่ ายเงินยืม ลดระยะเวลา จาก 3 วัน เหลือ 2 วัน
ราชการ

ใช้ เวลา 3 วัน 45 นาที
(เดิม 4 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที)
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แนวทางการดําเนินงานสถานที่ทาํ งานน่ าอยู่ น่ าทํางาน สคร.9
(ประชุม 10 เม.ย.2561)
• สอดคล้ องตามแผนปรั บปรุ งวิธีการในการกํากับดูแลองค์ การที่ดี สคร.9 ปี 2561 (นโยบาย
ด้ านรั ฐ สังคม สิ่งแวดล้ อม) และแผนปฏิบตั กิ ารเสริมสร้ างความสุขของบุคลากร ปี 2561
(ด้ านบรรยากาศองค์ กร)
(ดานบรรยากาศองคกร)
กิจกรรม

วันที่

ขอความร่ วมมือ

1. แต่ งตัง้ คณะทํางานสถานที่ทาํ งานน่ าอยู่
น่ าทํางาน สคร.9

เม.ย.2561 ทุกกลุ่มงานแจ้ งรายชื่อ อย่ างน้ อย 1 ท่ าน

2. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน, เกณฑ์
สถานที่ทาํ งานน่ าอยู่ น่ าทํางาน และ
สื่อสารให้ ทุกกลุ่มงานทราบ

10 เม.ย.
2561

กลุ่มพัฒนาองค์ กร แจ้ งเวียนทุกกลุ่มงาน

3. ทุกกลุ่มงานดําเนินการ และประเมิน
สถานที่ทาํ งานน่ าอยู่ น่ าทํางาน
(ประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ ท่ จี ัดส่ งให้ )

เม.ย.ก.ย.2561

ทุกกลุ่มงานส่ งเอกสารการดําเนินงาน ทางอีเมล์
fonitdpc5@yahoo.com ภายใน 31 พ.ค.2561
1) รายงานผลการดําเนินงาน
2) ผลการประเมินสถานที่ทาํ งานน่ าอยู่ น่ าทํางาน
3) ข้ อมูลสุขภาพของบุคลากรในกลุ่มงานทุกคน
4) ภาพถ่ ายการทํากิจกรรม

แนวทางการดําเนินงานสถานที่ทาํ งานน่ าอยู่ น่ าทํางาน สคร.9
กิจกรรม

วันที่

ขอความร่ วมมือ

4. สุ่มประเมินกลุ่มงาน และประเมิน
สิ่งแวดล้ อม สภาพอาคารสถานที่ บริเวณ
หน่ วยงาน และสรุุ ปเสนอผูู้บริหาร

ศุกร์ ท่ ี 4, 11
พ.ค.2561

ศตม.9.1, 9.3, 9.4 จะกําหนดวันและแจ้ งให้ ทราบ
ภายหลัง

5. บุคลากรทุกคนประเมินตนเองด้ าน
สุขภาพจิต

พ.ค.2561

ทุกกลุ่มงานส่ งผลการประเมินฯ ภายในวันที่ 31
พ.ค.2561

6. เตรี ยมความพร้ อมการป้องกันเหตุฉุกเฉิน
อัคคีภยั และการกําจัดขยะ ของเสีย ขยะ
สารเคมี ขยะติดเชือ้

ก.ค.2561

คณะทํางานสถานที่ทาํ งานน่ าอยู่น่าทํางานทุกคน,
เวรยาม, Lab, แม่ บ้าน ฯ ร่ วมประชุม

7. ตรวจสมรรถภาพทางกาย ได้ แก่ การ
มองเห็น ตรวจแสงสว่
มองเหน
ตรวจแสงสวาง
าง การได้
การไดยน
ยนิ และ
สมรรถภาพปอด

ทุกวันศุกร์
ก ค ส.ค.
ก.ค.สค
2561

Cluster Env.Occ. ให้ บริการตรวจสมรรถภาพทาง
กาย

8. สรุ ปผลการดําเนินงาน และเสนอผู้บริหาร

ก.ย.2561
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รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรใน
หน่ วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2561

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ปี 2561
• มีผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ถึงขัน้ ตอนที่ 3 (3 คะแนน) ดังนี ้
1. ประเมินผลความสุขของบุคลากรในหน่ วยงานผ่ าน Happinometer และวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล
ความสุขของบุคลากรในหน่ วยงานเสนอผู้บริหารรั บทราบ ตามบันทึกเลขที่ สธ 0458.6/ 370 ลงวันที่
22 ธ.ค. 60 (1 คะแนน)
2. จัดั ประชุมคณะทํางานสร้้ างองค์์ กรแห่ งความสุข และจััดทําแผนปฏิบิ ัตกิ ารเสริิมสร้้ างความสุขของ
บุคลากรในหน่ วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ ในวันที่ 6 ก.พ. 61 (1
คะแนน) และสื่อสาร ชีแ้ จง แผนปฏิบัตกิ ารฯ ให้ บุคลากรทุกคนรั บทราบ ผ่ านหนังสือแจ้ งเวียน ที่ สธ
0458.6/ ว 49 ลงวันที่ 15 ก.พ. 61 และแจ้ งเวียนในเว็บไซต์ ของหน่ วยงาน (0.5 คะแนน)
3. รายงานผลการดําเนินงาน เสนอผู้บริหารรั บทราบ ตามบันทึกเลขที่ สธ 0458.6/67 ลงวันที่ 19 มี.ค. 61
โดยกิจกรรมหลักตามแผนมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 34 กิจกรรม พบว่ า กิจกรรมที่สาํ เร็จตามแผน จํานวน 15
กิจกรรม อยู่ในระหว่ างการดําเนินงาน จํานวน 19 กิจกรรม ไม่ สาํ เร็จ 0 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ
44 12% กจกรรมยอยตามแผน
44.12%
กิจกรรมย่ อยตามแผน รอบ 6 เดอนแรก
เดือนแรก มทงสน
มีทงั ้ สิน้ 26 กจกรรม
กิจกรรม พบวาดาเนนการสาเรจจานวน
พบว่ าดําเนินการสําเร็จจํานวน
26 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 100

ปั ญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
• การจัดกิจกรรมยังไม่ มีความต่ อเนื่อง เช่ นกิจกรรมออกกําลังกายทุกวันศุกร์
• การเข้ าร่ วมกิจกรรมของบุคลากรยังน้ อยในบางกิจกรรม เช่ นกิจกรรมตลาดนัดสร้ างสุข สคร.9, กิจกรรม
เจริญสติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
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ผลการดําเนินงานเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรในหน่ วยงานรอบ 6 เดือนแรก
กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
ผลการ
(คน) ดําเนินงาน (คน)

1. ตรวจสุขภาพประจําปี
2. กิจกรรมวันปี ใหม่
3.ปรับปรุ งสถานทีสี่ ําหรับ
กิจกรรมร้ องเพลง Relax Time

150
270
10

160
228
10

4.กิจกรรมปลูกผัก และพืช
สมุนไพร

20

76 (ราย)

5.สมัครจิตอาสาเนื่องในวัน
สําคัญหรื อโอกาสพิเศษ

40

40 คน

ช่ วงเวลาที่ดาํ เนินการ
วันที่ 1 ก.พ. 2561
จัดกิจกรรมวันปี ใหม่ในวันที่ 25 ธ.ค. 2560
ดําเนินการปรับปรุ งอุปกรณ์เพืื่อใช้ ร้องคาราโอ
เกะ ในเดือน ธ.ค. 2561
ดําเนินการระหว่างเดือน ธ.ค.2560 –
มี.ค.2561 ดังนี ้
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และพันธุ์พืช
- เตรี ยมดิน/ ปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ
- ดูแลพืชพันธุ์
- เก็บเกี่ยวผลผลิตแจกจ่ายบุคลากรสคร. 9
- นําผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวัน
บุคลากรสมัครเข้ าร่ วมโครงการจิตอาสาเฉพาะ
กิจ ในเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2560

ผลการดําเนินงานเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรในหน่ วยงานรอบ 6 เดือนแรก
กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
ผลการ
(คน) ดําเนินงาน (คน)

ช่ วงเวลาที่ดาํ เนินการ

6.กิจกรรมทอดกฐิ น ผ้ าป่ าของ
สคร.9 และกรมควบคุมโรค

270

270

7. กิจกรรมปฏิบตั ิธรรม

30

41

8. ส่งเสริ มการออมเงิน และ
กิจกรรมทําบัญชีครัวเรื อน
9. อบรมการสร้ างรายได้ เสริ ม และ
ลดค่าใช้ จ่ายในครัวเรื อน เช่น
สบู่ นํ ้ายาเอนกประสงค์ นํ ้ายา
ปรับผ้ านุ่ม
10.ทบทวนเกณฑ์การเลื่อน
ตําแหน่งที่เป็ นธรรม

40

61

1.เป็ นเจ้ าภาพร่วมกับกรมควบคุมโรค วันที่ 22
ต.ค.2560
2.เป็ นเจ้ าภาพพิธีทอดกฐิฐนสามัคคี ณ วัดเจริ ญ
วารี อําเภอชนบท วันที่ 29 ต.ค.2560
1.ครัง้ ที่ 1 จัดปฏิบตั ิธรรม 3 วัน 2 คืน วันที่ 1820 ธ.ค.2560 ณ วัดป่ าทรัพย์ทวีธรรมาราม
2.ร่วมปฏิบตั ิธรรม 3 วัน 2 คืน วันที่ 25-27
มี.ค.2561 ณ วัดป่ าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ม.ค. 2561

40

40

20 เม.ย. 2561

270

270

ธ.ค. 2560
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ผลการดําเนินงานเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรในหน่ วยงานรอบ 6 เดือนแรก
กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย
ผลการ
(คน) ดําเนินงาน (คน)

11.ปรับปรุ งเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการที่เป็ นธรรม PMS และ
เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
เกณฑการพจารณาความดความชอบ

270

270

12.จัดทําแผนพัฒนา Successor เพื่อ
การสืบทอดตําแหน่ง (ตอบ 2 ด้ าน)

18

18

14.กลองรบความคดเหนบุ
14
กล่องรับความคิดเห็นบคลากรของ
คลากรของ
หน่วยงาน

270

270

15.คณะสร้ างองค์กรแห่งความสุข
(Happy Workplace)

34

34

ช่ วงเวลาที่ดาํ เนินการ
ทบทวนเกณฑ์การประเมิน PMS ที่มี
คุณภาพแจ้ งเวียนตามบันทึกที่ สธ.
0458 6 ว232 ลงวนท
0458.6
ลงวันที่ 25 ธ.ค.
ธ ค 60 และ
หนังสือแจ้ งเวียนตามบันทึกที่ สธ
0458.10(2) ว 19 ลงวันที่ 28 ก.พ. 61
จัดทําแผนพัฒนา Successor เพื่อการ
สืบทอดตําแหน่ง และแจ้ งเวียน ตาม
หนังสือที่ สธ 0458.6 ว 5 ลงวันที่ 5
ม.ค. 2561
ตังกล่
ตงกลองรบความคดเหน
้ องรับความคิดเห็น ณ บริ
บรเวณจุ
เวณจดด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ในไตร
มาส 1
แต่งตังคณะทํ
้
างานสร้ างองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy workplace) (ที่1042560 วันที่ 28 พ.ย.2560

กิจกรรมเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรในหน่ วยงานรอบ 6 เดือนหลัง
กิจกรรม/โครงการ
1. การออกกําลังกายทุกวันศุกร์
2. กีฬาภายในหน่วยงาน รอบ
12 เดอน
ื
3. งานสงกรานต์
4. งานเลี ้ยงเกษี ยณอายุราชการ
5. กิจกรรมจิตอาสาบริ จาคโลหิต
6. กิจกรรมจิตอาสาร่ วมบําเพ็ญ
ประโยชน์ Big Cleaning Day
บริ เวณสํานักงาน
7. ทําบุญตักบาตร เนื่องในวัน
สําคัญหรื อโอกาสพิเศษ
8. เจริ ญสติ สวดมนต์ นัง่ สมาธิ

กลุ่มเป้าหมาย ช่ วงเวลาดําเนินการ
270 ราย
(ผล 145 ราย)
150
270
270
40
150
270
270 ราย
(ผล 245 ราย)

แนวทางการดําเนินงาน

ทุกวันศุกร์
เม.ย. – ก.ย.
ก.ค. 2561

ดําเนินการได้ เองและลงชื่อเก็บเป็ น
หลักฐาน
มติที่ประชุม คกก.HR มอบหมายให้
กลุม่ บรหารทวไป
ิ
ั่ ไป ดาเนนการ
ํ ิ
ดําเนินการวันที่ 9 เม.ย. 2561
ส.ค. - ก.ย. 2561
แจ้ งบุคลากรในกลุม่ เข้ าร่วมมากที่สดุ
ครัง้ ที่ 2 (2 เม.ย.) 20 คน ครัง้ ที่ 2 ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว
ครัง้ ที่ 3 (26 ก.ค.) 20 คน
ส.ค. 2561
แจ้ งบุคลากรในกลุม่ เข้ าร่วมมากที่สดุ
เม.ย. 2561
(งานสงกรานต์)

ดําเนินการเรี ยบร้ อยแล้ ว

ทุกวันพระ หรื อวันศุกร์ กลุม่ พัฒนาองค์กรดําเนินการ ศตม.
เม.ย. – ก.ย.2561 ดําเนินการได้ เองและลงชื่อเก็บเป็ น
หลักฐาน
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กิจกรรมเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรในหน่ วยงานรอบ 6 เดือนหลัง
กิจกรรม/โครงการ
9. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มการ
สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรื อ
โดยสารรถจักรยานยนต์ และ
คาดเข็มขัดนิรภัย เมื
คาดเขมขดนรภย
เมอขบหรอ
่อขับหรื อ
โดยสารรถยนต์

กลุ่มเป้าหมาย ช่ วงเวลาดําเนินการ
270

160
10.เวที Show Share แลกเปลี่ยน
(ผล 60 ราย)
เรี ยนรู้
10
11.ทําเนียบผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้
คําปรึกษาด้ านต่างๆ
18
12 พัฒนาทักษะการเป็ นวิทยากร
12.พฒนาทกษะการเปนวทยากร
ในเรื่ องการควบคุมโรคทุกโรค
120
13.เปิ ด CoPs เรื่ องภาษา การ
(20
คน)
ถ่ายรูป โปรแกรมคอมพิวเตอร์
14.สวัสดิการกู้เงินของหน่วยงาน

150
(ผล 99 คน)

มิ.ย. 2561

แนวทางการดําเนินงาน
ขอความร่ วมมือจาก Cluster NATI
เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริ มการ
สวมหมวกนิรภัย

มิ.ย./ก.ค./ส.ค. 2561 แจ้ งบุคลากรในกลุม่ เข้ าร่วมมากที่สดุ
มิ.ย. 2561

ประสานขอข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญจาก
งานวิจยั และพัฒนาระบบวิชาการ

มิ.ย. 2561
ม.ย.

ใชผลการอบรม
ใช้
ผลการอบรม Mini MDC เพอตอบ
เพื่อตอบ
กิจกรรม
มิ.ย. และ ก.ค. 2561 แจ้ งบุคลากรในกลุม่ เข้ าร่วมมากที่สดุ
เม.ย. – ก.ย. 2561

กิจกรรมต่อเนื่อง ให้ ดําเนินการต่อใน
รอบ 6 เดือนหลัง

กิจกรรมเสริมสร้ างความสุขของบุคลากรในหน่ วยงานรอบ 6 เดือนหลัง
กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย ช่ วงเวลาดําเนินการ

15.จัดตลาดนัดเดือนละครัง้
50 คน/ครัง้
เพื่อเปิ ดท้ ายขายของ
(ผล 150 คน)
ภายในหน่วยงาน
150
16.การพัฒนาบุคลากรทัว่ ทัง้
องค์กรตามกลุม่ วัย ได้ แก่ (ผล 56 คน)
Gen-y Gen-X Gen-B
17.การชื่นชมยกย่องคนดี คน
10 คน
เก่ง
(ผล 3 คน)
18.บุคลากรดีีเด่น่ ของ
3 คน
หน่วยงาน
19.ประเมินสุขภาวะองค์กร
270
Happy Public
Organization Index : HPI

แนวทางการดําเนินงาน

เม.ย. – ก.ย. 2561 กิจกรรมต่อเนื่อง ให้ ดําเนินการต่อ
ในรอบ 6 เดือนหลัง ประสาน
บุคุ ลากรเข้ าร่ วมมากที่สดุ
เม.ย. – ก.ย. 2561 ประสานขอข้ อมูลการพัฒนา
บุคลากรภายในจากกลุม่ ต่างๆ เพื่อ
นํามาตอบกิจกรรม
เม.ย. – ก.ย. 2561 ชื่นชมผ่านเสียงตามสาย และใน
เวทีประชุมของหน่วยงาน
เม.ย. – ก.ย. 2561 ตามขันั ้ ตอนการพิิจารณาจากกรม
ควบคุมโรค
ก.ค. – ส.ค. 2561 แจ้ งบุคลากรทุกคนเข้ าตอบแบบ
ประเมินออนไลน์
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หารื อและขอความร่ วมมือรอบ 6 เดือนหลัง ปี 2561
• แจ้ งความประสงค์การของบประมาณในการดําเนินกิจกรรมเสริ มสร้ างความสุขของกลุม่
ภายใน 30 เม.ย. 2561
• ส่ง่ รายละเอีียดงบประมาณที
ป
จ่ี ะขอรัับการจัดั สรรของหน่่วยงานในการดํ
ใ
ําเนิินกิิจกรรม
ภายใน 25 เม.ย. 2561
• ขอความร่วมมือจาก Cluster NATI เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์สง่ เสริ มการสวมหมวกนิรภัย
เมื่อขับขี่หรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ และคาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อขับหรื อโดยสารรถยนต์
เดือนมิ.ย. 2561
ดําเนินกิจกรรมออกกําลังกายทกวั
กวนศุ
นศกร์
กร ควบค่
ควบคูกบกจกรรมสารวจลู
บั กิจกรรมสํารวจลกนํ
กนายุ
้ายงลาย
งลาย
• ดาเนนกจกรรมออกกาลงกายทุ
• รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ภายใน 15 มิ.ย. 2561, รอบ 12 เดือน ภายใน 15
ส.ค. 2561
• เข้ าประเมินดัชนีความสุขของบุคลากรในหน่วยงานผ่านแบบฟอร์ มออนไลน์
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