
แผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ประจําปี พ.ศ. 2557 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะองค์กร ด้าน…การพัฒนาบคุลากร… (ข้อที่มี GAP สูงที่สุด 0.931 คือปัจจัยด้าน HRM ข้อ 3. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการเลื่อนระดับและ
การโยกย้ายบุคลากรของหน่วยงานของท่านตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความรู้ ความสามารถ และผลงาน) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร และมุ่งเน้นพฒันาทรัพยากรบุคลากร  

ระยะเวลาการดําเนินการ (ปีงบประมาณ 2557) 
ลําดับ กิจกรรม/ขั้นตอน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบ 

ประมาณ 

1 สื่อสารการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ได้รับจากกรม
ควบคุมโรคสู่องคก์รลงสู่ระดับบุคคล 

---         มีตารางการถ่ายระดับตัวชี้วัดระดับ
หน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงาน (KPI 
matrix Owner-Supporter) 1 เรื่อง

1. กลุ่มแผนงานและ
ประเมินผล 
2. กลุ่มพัฒนาองค์กร 

- 

2 จัดทําคํารับรองของหน่วยงาน และข้อตกลง
ปฏิบัติราชการ (MOU) ปีงบประมาณ 2557 
(ก.2.3) 

--- --- ---       มีเล่มคํารับรองของหน่วยงาน 1 เรื่อง 
และข้อตกลงปฏิบัติราชการ (MOU) 
ทุกกลุ่ม  

กลุ่มพัฒนาองค์กร 4,100 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายระดับ OS ระดับกลุ่ม 
และการจัดทํา PMS (ก.5.3.1) 

---         มีตารางการถ่ายระดับตัวชี้วัดสู่ระดับ
บุคคล (RPUI KPI) 1 เรื่อง 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 59,960 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร (PMS) และตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ (MOU) 

 ---        มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 1 เรื่อง งานการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- 

5 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ 
และพิจารณาการเลื่อนระดับโยกย้าย 

   ---      มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 1 เรื่อง งานการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- 

6 จัดทํา SoP และทบทวนหลักเกณฑ์/แนวทาง 
การเลื่อนระดับ และการโยกย้ายบุคลากร โดย
เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น  

   --- ---     มี SoP และหลักเกณฑ์/แนวทางการ
เลื่อนระดับและการโยกย้ายบุคลากร 
1 เรื่อง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- 

7 สื่อสาร SoP และหลักเกณฑ์/แนวทางการเลื่อน
ระดับ และการโยกย้ายให้บุคลากรทราบ 

    --- ---    มีการสื่อสาร SoP และหลักเกณฑ์/
แนวทางฯ 1 เรื่อง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

- 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 



 



แผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ประจําปี พ.ศ. 2557 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะองค์กร ด้าน…ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ… (ข้อที่มี GAP สูงที่สุด 0.901 คือปัจจัยด้าน System ข้อ 11. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของหน่วยงานของท่านมีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้ท่านปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สคร.5 ใหพ้ร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาการดําเนินการ (ปีงบประมาณ 2557) 
ลําดับ กิจกรรม/ขั้นตอน 

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

1 Up speed Internet ADSL Fiber 
Optic สคร.5  20/5 Mbps.  

---            มีการปรับปรุงความเร็วตามที่
กําหนด 

กลุ่มพัฒนาองค์กร - 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร สคร.5 

  ---          มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 1 เรื่อง 

กลุ่มพัฒนาองค์กร - 

3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อวิเคราะห์ทบทวน
ระบบฐานข้อมูล และจัดทําแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล (ก.4.3) 

  ---  ---        มีผลการวิเคราะห์ ทบทวน
ระบบฐานข้อมูล และ
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล 1 
เรื่อง 

1. คณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้อมลู
ข่าวสาร สคร.5 
2. กลุ่มพัฒนาองคก์ร 

3,000 

4 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และระบบ
ฐานข้อมูล สคร.5 (ก.4.3) 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- มีการปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูล 
สคร.5 ตามที่กําหนด 

1. คณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้อมลู
ข่าวสาร สคร.5 
2. กลุ่มพัฒนาองคก์ร 

10,000 

5 ติดตั้ง ADSL Fiber Optic อาคาร
แมลง และชันสูตร และติดตั้ง 
Access point (ก.4.5) 

 ---           มีการติดตั้งระบบ Internet 
ให้สามารถสนับสนุนและ
เพียงพอต่อการใช้งาน  

กลุ่มพัฒนาองค์กร 20,000 

6 จัดหา Anti virus สําหรับ Server 
(โครงการสนับสนนุทรัพยากรเพื่อการ
บริหาร กลุ่มบริหารทั่วไป ก.1.3.5) 

  ---          มี Anti virus สําหรับ Server 
ครบถ้วน 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 12,198 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 





แผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะองค์กร ประจําปี พ.ศ. 2557 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

 

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะองค์กร ด้าน…วัฒนธรรมองคก์ร… (ข้อที่มี GAP สูงที่สุด 0.854 คือปัจจัยด้านวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางาน ข้อ 20. 
สภาพแวดล้อมการทํางานในปัจจุบันทําให้ท่านทํางานอย่างมีความสุข) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม: การพัฒนาสถานที่ทาํงาน น่าอยู่ น่าทํางาน (Healthy Workplace) ตามมาตรฐาน 
 

ระยะเวลาการดําเนินการ (ปีงบประมาณ 2557) 
ลําดับ กิจกรรม/ขั้นตอน 

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

1 ทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน สคร.5 

   ---         มีคณะกรรมการสถานที่ทํางาน 
น่าอยู่ น่าทํางาน 1 เรื่อง 

กลุ่มพัฒนาองค์กร - 

2 กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินกิจกรรม 5 
ส. สถานที่ทํางาน น่าอยู่ น่าทํางาน และ
ระบบข้อมูล P.S.O.1101 (ก.1.12) 

  ---          มีหลักเกณฑ์การดําเนินงานฯ 1 
เรื่อง 

คณะกรรมการ
สถานที่ทํางาน น่า
อยู่ น่าทํางาน 

2,000 

3 แจ้งเวียน สื่อสาร และชี้แจงหลักเกณฑ์
การดําเนินกิจกรรม 5 ส. สถานที่ทํางาน 
น่าอยู่ น่าทํางาน และระบบข้อมูล 
P.S.O.1101 ให้ทุกกลุ่มงานดําเนินการ 
(ก.1.12) 

  --- ---         มีการแจ้งเวียน สื่อสาร และ
ชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ 1 เรื่อง 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 11,020 

4 ตรวจสุขภาพบุคลากร (ก.5.1.16  )    ---         มีผลการตรวจสุขภาพของ
บุคลากร 1 เรื่อง 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 50,100 

5 สอบถามความต้องการการพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

   --- ---        มีรายงานความต้องการพัฒนา
สภาพแวดล้อม 1 เรื่อง 

1.กลุ่มพัฒนาองค์กร
2.กลุ่มบริหารฯ 

- 

6 พิจารณาความตอ้งการ เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม และ
แผนเงินบํารุงของหน่วยงาน 

   --- --- ---       มีแผนพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 1 เรื่อง 

1.กลุ่มพัฒนาองค์กร
2.กลุ่มบริหารฯ 

- 

แบบฟอร์มหมายเลข 2 






