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โครงการพัฒนา และยกระดับบริหารจัดการองคกร และศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ใหมขีดีสมรรถนะสูงไดมาตรฐานสากล 

(รหัส:21004300011F4205551125003) 
**************************** 

ยุทธศาสตร : 6.การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองคกร และบคุลากรใหมีขีดสมรรถนะสูงได 
มาตรฐานสากล 
ผลผลิตยอย/กิจกรรมยอย 
 ผลผลิตยอย 2.2.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร (รหัสกิจกรรมยอย 204,205) 
 ผลผลิตยอย 2.2.2 กํากับดแูล ควบคุมตรวจสอบภายใน (รหัสกิจกรรมยอย 208) 
 ผลผลิตยอย 2.2.3 การพัฒนาคุณภาพองคกร (รหัสกิจกรรมยอย 209,211,212) 
1. หลักการและเหตุผล   

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 -2555) ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 วา
ดวยการมุงเนนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีความพรอม และความสามารถในการเรียนรู คิด
ริเร่ิม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวไดอยางเหมาะสมในสถานการณตางๆ ไดกําหนดเปาประสงคใหสวนราชการ 
และหนวยงานของรัฐสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะ และมีความพรอมในการดําเนินงาน ทั้งนี้ ไดกําหนด
ตัวช้ีวัด และเปาหมายคือ “ระดับความสําเร็จของสวนราชการ และหนวยงานของรัฐในการปรับปรุง และ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองคการ ไมนอยกวารอยละ 80 โดยเฉลี่ย” และ “ระดับ
สมรรถนะของขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ ที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวารอยละ 80 
โดยเฉลี่ย” ทั้งนี้ก็เพื่อใหกรมควบคุมโรคมีระบบบริหารจัดการองคกรผานเกณฑมาตรฐานสากล และมี
บุคลากรที่มีขีดสมรรถนะตามที่กําหนด 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เปนหนวยงานหนึ่งของกรมควบคุมโรค ใน
สวนภูมิภาค ที่รวมผลักดัน/สนับสนุนใหกรมควบคุมโรคบรรลุเปาหมายดังที่กลาวในขางตน ไดรับมอบ
นโยบาย และกรอบการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรที่ 6 ของกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริหารจัดการองคกร และบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง ไดมาตรฐานสากล โดยใชแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใหครอบคลุมทุกหมวด อันประกอบไปดวย  

หมวด 1 การนําองคกร  
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และ 
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หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ  

และในสวนของการพัฒนาบุคลากร ใหประยุกตใชแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน กพ. ซ่ึงใน
ปงบประมาณ 2555 กรมควบคุมโรคมีจุดเนนการการดําเนินงานที่สําคัญ 2 ขอ ประกอบดวย 
 1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level: FL) โดยเนนการดําเนินงานเชิงระบบ 
 2. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยประเมินสมรรถนะตามสายงาน Job Competency 
  
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องคกร และขอมูลที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล สงผลใหหนวยงานมีระบบบริหารจัดการองคกรผานเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เพื่อการกาวสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรู และมีระบบบริหารจัดการองคกรที่ไดมาตรฐานสากล สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกตองและอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัยสุขภาพ และความรุนแรงดานสุขภาพ 
ตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของโครงการ  

วัตถุประสงคหลัก  
 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และขอมูลที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล ผานเกณฑคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 
วัตถุประสงคเฉพาะ   
1. เพื่อใหกระบวนการนําองคกรสูการปฏิบัติ ใหไดคุณภาพผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐในระดบัพื้นฐาน 
2. เพื่อใหกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐในระดบัพื้นฐาน 
3. เพื่อใหกระบวนการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียสูการปฏิบัติ ผานเกณฑ

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน 
4. เพื่อใหการจดัวางกระบวนการวัด วิเคราะหและการจดัการความรูสูการปฏิบัติ ผานเกณฑคณุภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน 
5. เพื่อใหการจดัวางกระบวนการมุงเนนทรพัยากรบุคคลสูการปฏิบัติ ผานเกณฑคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในระดบัพื้นฐาน 
6. เพื่อใหการจดัวางกระบวนการการจัดกระบวนการสูการปฏิบัติ ผานเกณฑคณุภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐในระดบัพื้นฐาน 
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3. ผลผลิตของโครงการ 
ผลผลิตภาพรวม 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา มีความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัใน
การบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการดําเนนิการพัฒนาองคกรผานระดบั 5 จํานวน 1 หนวยงาน 
ผลผลิตยอย 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั
ในระดบัพื้นฐาน หมวด 1 - 6 

 
4.ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ  

ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธในการ
ดําเนินการพัฒนาองคกร         (ระดับ 5) 
 
 5.การติดตามและประเมนิผล 
 

กิจกรรมหลัก/ประเด็นการประเมิน วิธีการประเมิน/เคร่ืองมือท่ีใช ผูรับผดิชอบ 
1.การจัดวางกระบวนการนําองคกรสูการปฏิบัติ /
ประเมินผลลัพธการดําเนินงานตามหมวด 1 

แบบประเมินกลางของกรมควบคุม
โรค 

กลุมพัฒนาองคกร 

2.การจัดวางกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรสู
การปฏิบัติ /ประเมินผลลัพธการดําเนนิงานตาม
หมวด 2 

แบบประเมินกลางของกรมควบคุม
โรค 

กลุมแผนงานและ
ประเมินผล 

3.การจัดวางกระบวนการใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียสูการปฏิบัติ /
ประเมินผลลัพธการดําเนินงานตามหมวด 3 

แบบประเมินกลางของกรมควบคุม
โรค 

กลุมพัฒนาองคกร 

4.การจัดวางกระบวนการวดั วิเคราะหและการจัดการ
ความรูสูการปฏิบัติ /ประเมินผลลัพธการดําเนินงาน
ตามหมวด 4 

แบบประเมินกลางของกรมควบคุม
โรค 

กลุมพัฒนาองคกร 

5.การจัดวางกระบวนการมุงเนนทรัพยากรบุคคลสู
การปฏิบัติ /ประเมินผลลัพธการดําเนนิงานตาม
หมวด 5 

แบบประเมินกลางของกรมควบคุม
โรค 

กลุมพัฒนาองคกร 

6.การจัดวางกระบวนการการจัดกระบวนการสูการ
ปฏิบัติ/ประเมนิผลลัพธการดําเนินงานตามหมวด 6 

แบบประเมินกลางของกรมควบคุม
โรค 

กลุมพัฒนาองคกร 
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6.วิธีดําเนินงาน กิจกรรม และแผนการดําเนินงาน  
วิธีดําเนินงาน 
1. จัดวางกระบวนการนําองคกรสูการปฏิบัติ 
2. จัดวางกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
3. จัดวางกระบวนการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียสูการปฏิบัติ 
4. จัดวางกระบวนการวัด วิเคราะหและการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 
5. จัดวางกระบวนการมุงเนนทรัพยากรบุคคลสูการปฏิบัติ 
6. จัดวางกระบวนการการจัดกระบวนการสูการปฏิบัติ 
7. ประเมินผลลัพธการดําเนินการ 
 
กิจกรรม และแผนการดําเนินงาน 
1.การจัดวางกระบวนการนําองคกรสูการปฏิบัต ิ
1.1 ประชุมถายทอดตวัช้ีวดัที่สําคัญขององคกร ประจําป 2555 
1.2 ประชุมคณะกรรมการและประกวดกลุมตนแบบ ISMART 
1.3 ประชุมติดตามความกาวหนาของการดาํเนินงานตามตัวช้ีวดัที่สําคัญขององคกร ประจําป 2555 
1.4 ประชุมติดตามการดําเนนิงาน PMQA 
1.5 ตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
1.6 พัฒนาระบบควบคุมภายใน โปรงใส ตรวจสอบได 
1.7 ดําเนินการใชมาตรการทีช่วยลดคาใชจายของหนวยงาน (มาตรการประหยดั) 
1.8 ประเมินการรับรูและความเขาใจทิศทางขององคกร คานิยม ISMART และยุทธศาสตร 
 

2.การจัดวางกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ
2.1 ขออนุมัติแผนฯ, โครงการ และรวมเลมแผนปฏิบัติราชการป 2555 สคร.5 นม. และจัดทํารูปเลมแผน
ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
2.2 กล่ันกรองโครงการกอนเสนออนุมัติและปรับแผน 
2.3 ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัตริาชการ ป 2554 และถายทอดยุทธศาสตรสคร.5 นม.  (2554-2557) สูบุคลากรใน
องคกร 
2.4 ประชุมเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการป 2556 ของสํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 5 นครราชสีมา 
 

3.การจัดวางกระบวนการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียสูการปฏิบัต ิ
3.1 สรางและพัฒนาชองทางการสื่อสารกับกลุมผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเครือขายตางๆ 
3.2 หาความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เกีย่วกับขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานแต
ละยุทธศาสตร (PMQA สัญจร) 
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3.3 กิจกรรมสัมพันธในงานสัมมนาวิชาการ 5, 6, 7 และงานมหกรรมตางๆ ของหนวยงานที่ดําเนนิการกับ
เครือขายภายนอก 
3.4 ประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของกิจกรรมสัมพันธที่มีตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
เครือขายตางๆ 
3.5 ประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กระบวนการสนับสนุนของกลุม
บริหารฯ) 
 

4.การจัดวางกระบวนการวัด วิเคราะหและการจัดการความรูสูการปฏบิัต ิ
4.1 พัฒนาระบบความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมาตรฐาน 
4.2 ประชุมกําหนดและพัฒนากระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน (R2R to Innovation) 
4.3 ประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสยี ทีม่ีตอ Website สคร.5 
4.4 ประเมินผลกระทบหลังการปรับเปลี่ยนโครงสราง สคร.5 
4.5 จัดทําฐานขอมูลสนับสนุนยุทธศาสตร, กระบวนการสรางคุณคา, กระบวนการสนับสนุน 
 

5.การจัดวางกระบวนการมุงเนนทรัพยากรบุคคลสูการปฏิบัต ิ
5.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 และ 12 เดือน ของเจาหนาที่ทกุระดับ และสรุปผลการประเมินให
ผูบริหาร และกรมควบคุมโรค 
5.3 ศึกษาดูงานการพัฒนากระบวนการทีส่รางคุณคาเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนนิงาน 
5.4 การนําเสนอผลงาน (Show & Share R2R to Innovation) ในเวทีสัมมนาวิชาการ สคร.5, 6, 7 
 

6.การจัดวางกระบวนการการจัดกระบวนการสูการปฏิบตั ิ
6.1 สนับสนุนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของแตละกระบวนการ 
 

7. การสรางความรูความเขาใจทิศทางองคการ และรณรงคสงเสริมคานยิม ISMART 
7.1 จัดทําสื่อ/เอกสาร ทิศทางองคกร 
7.2 รณรงคประชาสัมพันธเชงิรุกใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในคานิยมกรมควบคุมโรค 
 

8. การจัดกิจกรรม และสภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร 
8.1 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน (แผนระงบัอัคคีภัย) 
8.2 สนับสนุนการดําเนนิงาน Healthy workplace (ตรวจสุขภาพ) 
8.3 ซอมแผนระงับอัคคีภัยของหนวยงาน 
8.4 ประเมินรับรองมาตรฐานภายในหนวยงาน (Healthy workplace) 
 

9. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากร 
9.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชันย 



 

โครงการพัฒนา และยกระดับบริหารจัดการองคกร และศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.5 ใหมีขีดสมรรถนะสูงได
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9.2 การเสริมสรางความสามัคคี และสงเสริมประเพณีสงกรานต ป 2555 
9.3 การเสริมสรางความสามัคคี และแสดงมุทิตาจิต ป 2555 
9.4 การเสริมสรางความสามัคคี และสงเสริมประเพณีปใหม 2555 
9.5 สงเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากร 
 

10. ประชุมเชงิปฏบิัติการเรือ่งการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการป 2556 ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 
นครราชสีมา 
 
7. ปฏิทินการดําเนินงาน (Gantt chart) 

รายละเอียดกิจกรรม 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.การจัดวางกระบวนการนํา
องคกรสูการปฏิบัต ิ

            

1.1 ประชุมถายทอดตวัช้ีวดัที่
สําคัญขององคกร ประจําป 2555 

            

1.2 ประชุมคณะกรรมการและ
ประกวดกลุมตนแบบ ISMART 

            

1.3 ประชุมติดตามความกาวหนา
ของการดําเนนิงานตามตวัช้ีวัดที่
สําคัญขององคกร ประจําป 2555 

            

1.4 ประชุมติดตามการดําเนนิงาน 
PMQA 

            

1.5 ตรวจสอบเรื่องรองเรียน 
 

            

1.6 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
โปรงใส ตรวจสอบได 

            

1.7 ดําเนินการใชมาตรการทีช่วย
ลดคาใชจายของหนวยงาน 
(มาตรการประหยัด) 

            

1.8 ประเมินการรับรูและความ
เขาใจทิศทางขององคกร คานิยม 
ISMART และยุทธศาสตร 

            

2.การจัดวางกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตรสูการปฏิบตั ิ
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รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.1 ขออนุมัติแผนฯ, โครงการ 
และรวมเลมแผนปฏิบัติราชการป 
2555 สคร.5 นม. และจัดทํารูปเลม
แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป 

            

2.2 กล่ันกรองโครงการกอนเสนอ
อนุมัติและปรบัแผน 
 

            

2.3 ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติ
ราชการ ป 2554   และถายทอด
ยุทธศาสตรสคร.5 นม.  (2554-
2557) สูบุคลากรในองคกร 
 

            

2.4 ประชุมเตรียมการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการป 2556 ของ 
สคร.5 นม. 
 

            

3.การจัดวางกระบวนการให
ความสําคัญกบัผูรับบริการ และผู
มีสวนไดสวนเสียสูการปฏิบตั ิ

            

3.1 สรางและพัฒนาชองทางการ
ส่ือสารกับกลุมผูรับบริการ ผูมี
สวนไดสวนเสีย และเครือขาย
ตางๆ 

            

3.2 หาความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย เกีย่วกับขอมูลที่จําเปน
สําหรับการดําเนินงานแตละ
ยุทธศาสตร (PMQA สัญจร) 

            

3.3 กิจกรรมสัมพันธในงาน
สัมมนาวิชาการ 5, 6, 7 และงาน
มหกรรมตางๆ ของหนวยงานที่
ดําเนินการกับเครือขายภายนอก 
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รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.4 ประเมินความพึงพอใจและไม
พึงพอใจของกจิกรรมสัมพันธที่มี
ตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวน
เสีย และเครือขายตางๆ 

            

3.5 ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (กระบวนการ
สนับสนุนของกลุมบริหารฯ) 

            

4.การจัดวางกระบวนการวัด 
วิเคราะหและการจัดการความรูสู
การปฏิบตั ิ

            

4.1 พัฒนาระบบความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ไดมาตรฐาน 

            

4.2 ประชุมกําหนดและพัฒนา
กระบวนการสรางคุณคา และ
กระบวนการสนับสนุน (R2R to 
Innovation) 

            

4.3 ประเมินความพึงพอใจและไม
พึงพอใจของผูรับบริการ และผูมี
สวนไดสวนเสีย ที่มีตอ Website 
สคร.5 

            

4.4 ประเมินผลกระทบหลังการ
ปรับเปลี่ยนโครงสราง สคร.5 

            

4.5 จัดทําฐานขอมูลสนับสนุน
ยุทธศาสตร, กระบวนการสราง
คุณคา, กระบวนการสนับสนุน 

            

5.การจัดวางกระบวนการมุงเนน
ทรัพยากรบุคคลสูการปฏิบตั ิ

            

5.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รอบ 6 และ 12 เดือน ของ
เจาหนาที่ทกุระดับ และสรุปผล
การประเมินใหผูบริหาร และกรม
ควบคุมโรค 

            

5.3 ศึกษาดูงานการพัฒนา
กระบวนการทีส่รางคุณคาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนนิงาน 

            

5.4 การนําเสนอผลงาน (Show & 
Share R2R to Innovation) ในเวที
สัมมนาวิชาการ สคร.5, 6, 7 

            

6.การจัดวางกระบวนการการจัด
กระบวนการสูการปฏิบตั ิ

            

6.1 สนับสนุนการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ของ
แตละกระบวนการ 

            

7. การสรางความรูความเขาใจ
ทิศทางองคการ และรณรงค
สงเสริมคานิยม ISMART 

            

7.1 จัดทําสื่อ/เอกสาร ทิศทาง
องคกร 

            

7.2 รณรงคประชาสัมพันธเชงิรุก
ใหบุคลากรมคีวามรูความเขาใจ
ในคานยิมกรมควบคุมโรค 

            

8. การจัดกิจกรรม และ
สภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อ
สงเสริมสุขภาพที่ดีของบคุลากร 

            

8.1 ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีตอระบบรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน (แผนระงับอัคคีภัย) 
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รายละเอียดกิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8.2 สนับสนุนการดําเนนิงาน 
Healthy workplace (ตรวจ
สุขภาพ) 

            

8.3 ซอมแผนระงับอัคคีภัยของ
หนวยงาน 

            

8.4 ประเมินรับรองมาตรฐาน
ภายในหนวยงาน (Healthy 
workplace) 

            

 9.การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบตัิงานของบุคลากร 

            

9.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 84 
พรรษา มหาราชันย 

            

9.2 การเสริมสรางความสามัคคี 
และสงเสริมประเพณีสงกรานต ป 
2555 

            

9.3 การเสริมสรางความสามัคคี 
และแสดงมุทติาจิต ป 2555 

            

9.4 การเสริมสรางความสามัคคี 
และสงเสริมประเพณีปใหม 2555 

            

9.5 สงเสริมสนับสนุนคุณธรรม
จริยธรรมแกบคุลากร 

            

10. ประชุมเชงิปฏบิัติการเรือ่งการ
จัดทําแผนปฏบิัติราชการป 2556 
ของสํานักงานปองกันควบคมุโรค
ท่ี 5 นครราชสมีา 
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8.  งบประมาณ  
       ประเภทงบประมาณ      งบดําเนินงาน            ผลผลิตท่ี             2          กิจกรรมหลัก         2.2 
1.การจัดวางกระบวนการนําองคกรสูการปฏิบัติ (รหัส: 21004300011F4205551125003_01)  
2.การจัดวางกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (รหัส: 21004300011F4205551125003_02)  
3.การจัดวางกระบวนการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียสูการปฏิบัติ (รหัส: 
21004300011F4205551125003_03)   
4.การจัดวางกระบวนการวดั วิเคราะหและการจัดการความรูสูการปฏิบัติ (รหัส: 
21004300011F4205551125003_04)  
5.การจัดวางกระบวนการมุงเนนทรัพยากรบุคคลสูการปฏิบัติ (รหัส: 21004300011F4205551125003_05)  
6.การจัดวางกระบวนการการจัดกระบวนการสูการปฏิบัติ (รหัส: 21004300011F4205551125003_06)   
7. การสรางความรูความเขาใจทิศทางองคการ และรณรงคสงเสริมคานิยม ISMART (รหัส: 
21004300011F4205551125003_07)   
8. การจัดกจิกรรม และสภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อสงเสริมสุขภาพที่ดีของบุคลากร (รหัส: 
21004300011F4205551125003_08)  
9. การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
(รหัส: 21004300011F4205551125003_09)  
10.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติราชการป 2556 ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
นครราชสีมา (รหัส: 21004300011F4205551125003_10)   
 
9. พื้นท่ีเปาหมาย สถานที่ดําเนินโครงการ 
    สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  
 
10. กลุมเปาหมายของโครงการ (Target Group) 
      กรมควบคุมโรค 
              สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 (สคร.5) 
              ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.1 จ.ชัยภูมิ (ศตม.5.1) 
              ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.2 จ.นครราชสีมา (ศตม.5.2) 
              ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.3 จ.สุรินทร (ศตม.5.3) 
              ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.4 (ปากชอง) จ.นครราชสีมา (ศตม.5.4) 
      กลุมบุคลากร/เจาหนาที่ 
              บุคลากรกลุม/งานอื่น ๆ ภายในหนวยงาน (ที่ไมใชผูรับผิดชอบโครงการ)  



 

โครงการพัฒนา และยกระดับบริหารจัดการองคกร และศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.5 ใหมีขีดสมรรถนะสูงได
มาตรฐานสากล (รหัส: 21004300011F4205551125003) 
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11. กลุมผูใชประโยชนจากโครงการ (Customer Group) 
      กรมควบคมุโรค 
              สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 (สคร.5) 
              ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.1 จ.ชัยภูมิ (ศตม.5.1) 
              ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.2 จ.นครราชสีมา (ศตม.5.2) 
              ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 5.3 จ.สุรินทร (ศตม.5.3) 
              สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 1 - 12 
              สถาบันทุกสถาบัน   สํานักวิชาการทุกหนวยงาน    กองบริหารทุกหนวยงาน 
      กลุมบุคลากร/เจาหนาที ่
              ผูบริหารกรมควบคุมโรค 
              บุคลากรกลุม/งานอื่น ๆ ภายในหนวยงาน (ทีไ่มใชผูรับผิดชอบโครงการ) 
              ผูเชี่ยวชาญ / ที่ปรึกษา / ผูทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค 
 

12. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคกร และ
ขอมูลที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากล สงผลใหหนวยงานมีระบบบริหารจัดการองคกรผานเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เพื่อการกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู และ
มีระบบบริหารจัดการองคกรที่ไดมาตรฐานสากล สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองและอยูใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรค ภัยสุขภาพ และความรุนแรงดานสุขภาพ ตอไป 
 

13. บุคลากรที่เก่ียวของ (Stakeholders Groups) 
กลุมบุคลากร/เจาหนาที ่
               วิทยากรจากภายนอกกรมควบคมุโรค 
               บุคลากรกลุม/งานอื่น ๆ ภายในหนวยงาน (ทีไ่มใชผูรับผิดชอบโครงการ) 
               วิทยากรจากหนวยงานภายในกรมควบคุมโรค  
 

14. ระยะเวลาดําเนินการ     
ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555 

 

15. ผูรับผดิชอบโครงการ    
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ  โทรศัพท 044-212900 ตอ 119  

 

16. ผูเสนอโครงการ 
 
17. ผูอนุมัติโครงการ 
 


