
 



 



 

รายงานผลการดําเนินงาน (รอบ 12 เดือน) 
ตามแผนปฏบิัติการดําเนนิงานบริหารจัดการภาครฐัของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ปงีบประมาณ 2558  

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของหน่วยงานในการดาํเนินการบริหารจัดการภาครัฐได้ตามเกณฑท์ี่กรมควบคุมโรคกําหนด 
 

ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) กิจกรรม/ขั้นตอน ต.ค. 
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ม.ค. 
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เม.ย.
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58 

มิ.ย.
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

1. สื่อสาร ถ่ายทอดการถ่ายระดับตัวชี้วัดที่ 6 ระดับ
ความสําเร็จของหน่วยงานในการดําเนินการบริหาร
จัดการภาครัฐได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกําหนด 

--- ---           มีรายงานการประชุม และเอกสารการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัด การถ่ายระดับตัวชี้วัด 

น.ส.สิริวรรณ 
เบิกขุนทด 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

47,600 บาท 

2. แต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร สคร.5 ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ
บุคลากรจากทุกกลุ่มงาน (ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 
2557) 

---            มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสคร.5 
(ตามคําสั่ง สคร.5 ที่ 79/2557 ลงวันที่ 
22 ตุลาคม 2557) 

น.ส.นันท์นภัส 
สุขใจ 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

3. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กร ในการประชุมผู้บริหาร สคร.5 
ทุก 2 เดือน 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- มีรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานใน
การประชุมผู้บริหาร ทุก 2 เดือน 

นางนิ่มนวล 
ปุณยหทัยพงศ์ 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

4. จัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงานบริหารจัดการ
ภาครัฐของสคร.5 เพื่อการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน (ตาม
แบบฟอร์มหมายเลข 1) เสนอผู้บริหารหน่วยงาน 
(ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557) 

  ---          มีแผนปฏิบัติการฯ 1 เรื่อง เสนอ
ผอ.สคร.5 ตามหนังสือที่ สธ 0412.3/ 
345 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 และส่ง 
กพร. ตามหนังสือที่ สธ 0412.3/ 1391 
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 

น.ส.นันท์นภัส 
สุขใจ 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

5. ร่วมประชุมเรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณา
รางวัลคุณภาพ ประจําปี 2558 ผ่านระบบ VDO 
Conference (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557)  

 ---           มีบุคลากร สคร.5 เข้าร่วมการประชุม 
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน 
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร และผู้เขียนผลงาน

น.ส.นันท์นภัส 
สุขใจ 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

2,600 บาท 

แบบฟอร์มหมายเลข 1   
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ขอรับรางวัล ส่งเอกสารสําเนาลายมือ
ชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ให้ กพร. วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2557 

6. ประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร สคร.5 เพื่อดําเนินการดังนี้ 
(1) จัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์กรของ
หน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 2) จัดส่ง กพร. พร้อม
บันทึกในแผ่นซีดีรอม (ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557) 
(2) คัดเลือกผลงานคุณภาพ ปี 2558 ที่มีผลลัพธ์โดด
เด่นย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.2555 - 2557) ตามเกณฑ์ที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด จํานวน 1 ผลงาน 
 

  ---          1. มีรายงานการประชุมคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรสคร.5 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
ที่มีการคัดเลือกผลงานคุณภาพ ปี 
2558 จํานวน 1 ผลงาน เรื่อง “การ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) 
แบบ Delivery” 

2. มีรายงานลักษณะสําคัญองค์กร ส่ง 
กพร. ตามหนังสือที่ สธ 0412.3/ 
1391 วันที่ 16 ธันวาคม 2557 

น.ส.นันท์นภัส 
สุขใจ 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

3,000 บาท 

7. รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของ
หน่วยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM  
และแนบไฟล์ที่กําหนดในแต่ละขั้นตอน  
- ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558    
- ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 
- ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 
 

     ---   ---   --- 1. มีบทสรุปการดําเนินงานเสนอ
ผู้บริหาร รอบ 6 เดือน (17 ก.พ.
2558) และรอบ 12 เดือน (14 ส.ค.
2558) 

2. มีรายงานความก้าวหน้าการ
ดําเนินงาน (SAR) ในระบบ 
EstimatesSM (รอบ 3 เดือน (19 
ธ.ค.2557) รอบ 6 เดือน (12 ก.พ.
2558) รอบ 9 เดือน (19 มิ.ย.2558) 
รอบ 12 เดือน (19 ส.ค.2558) 

น.ส.นันท์นภัส 
สุขใจ 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ระยะเวลาดําเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) กิจกรรม/ขั้นตอน ต.ค. 
57 

พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค. 
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค.
58 

เม.ย.
58 

พ.ค. 
58 

มิ.ย.
58 

ก.ค. 
58 

ส.ค. 
58 

ก.ย. 
58 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

8. จัดทํา (ร่าง) รายงานผลงานคณุภาพที่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร กําหนด และจัดส่ง 
กพร. ทางอีเมล์ (ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558) 

   ---         มี (ร่าง) รายงานผลงานคณุภาพที่
ครบถ้วน จํานวน 1 ผลงาน เรื่อง “การ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) 
แบบ Delivery” จัดส่ง กพร. วันที่ 30 
ธ.ค.2557 

ผู้เขียนผลงาน 
ผู้ช่วยเขียน
ผลงาน และ
บุคลากรกลุ่ม
พัฒนาองค์กร 

17,400 บาท 

9. ผู้เขียนผลงาน ผู้ช่วยเขียนผลงาน และบุคลากร
กลุ่มพัฒนาองค์ สคร.5 เข้าร่วมคลินิกให้คําปรึกษาใน
การพิจารณาการเขียนขอรับรางวัล ผ่านระบบ VDO 
conference (วันที่ 7 มกราคม 2558) 
 

   ---         มีบุคลากร สคร.5 เข้าร่วมการประชุม 
วันที่ 7 ม.ค.2558 ประกอบด้วย 
ผู้เขียนผลงาน ผู้ช่วยเขียนผลงาน และ
บุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กร โดยส่ง
สําเนาลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ให้ 
กพร. วันที่ 7 มกราคม 2558  

ผู้เขียนผลงาน 
ผู้ช่วยเขียน
ผลงาน และ
บุคลากรกลุ่ม
พัฒนาองค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

10. จัดทํารายงานผลงานคณุภาพ ปี 2558 เสนอ
ผู้บริหาร ส่ง กพร. (ทางระบบหนังสือ และ e–mail 
ทั้ง PDF และ Word) ประกอบด้วย หนังสือนําส่ง
รายงานผลงานคณุภาพจากผู้บริหารหน่วยงาน, 
เอกสารการสมัครขอรับรางวัล, รายงานผลการ
ดําเนินการ, ผลการพิจารณาตามเกณฑ์รางวัลของ
ผู้บริหารหน่วยงานพร้อมทั้งบันทึกในแผ่นซีดีรอม  
ส่ง กพร. (ภายในวันที่ 28 มกราคม 2558) 

   ---         มีรายงานผลงานคุณภาพ ปี 2558 
จํานวน 1 ผลงาน เรื่อง “การรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) แบบ 
Delivery” ครบถ้วน ส่ง กพร. วันที่ 
15 มกราคม 2558 

ผู้เขียนผลงาน 
ผู้ช่วยเขียน
ผลงาน และ
บุคลากรกลุ่ม
พัฒนาองค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

11. ประชุมคัดเลือกผลงานคุณภาพ ปี 2559 จัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อจัดทําผลงานคุณภาพ และจัดทํา (ร่าง) 
เอกสารสมัครขอรับรางวัลผลงานคณุภาพ ประจําปี 
2559 ส่ง กพร. (ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558) 

  ---  --- ---      --- 1. มีรายงานการประชุมคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรสคร.5 (9 ธ.ค.2557) เพื่อ
คัดเลือกผลงานคณุภาพ ปี 2559  

2. มี (ร่าง) รายงานผลงานคุณภาพ ปี 

ผู้เขียนผลงาน 
ผู้ช่วยเขยีน
ผลงาน และ
บุคลากรกลุ่ม
พัฒนาองค์กร 

36,000 บาท 
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2559 จํานวน 1 ผลงาน เรื่อง 
“อุปกรณ์ลดฝุ่นหิน นวัตกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรค
ปอดฝุ่นหิน” เสนอผอ.สคร.5 วันที่ 14 
ส.ค.2558 ส่ง กพร. (ภายใน 15 ก.ย.
2558) 

12. สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการภาครัฐของ
หน่วยงานรอบ 12 เดือน (ตามแบบฟอร์มหมายเลข 3) 

           --- สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการ
ภาครัฐของหน่วยงานได้ครบถ้วน เสนอ
ผอ.สคร.5 วันที่ 14 ส.ค.2558 ส่ง 
กพร. (ภายใน 15 ก.ย.2558) 

น.ส.นันท์นภัส 
สุขใจ 

กลุ่มพัฒนาองค์กร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม             12 กิจกรรม 
ดําเนินการได้ 12 กิจกรรม 

(คิดเป็นร้อยละ 100) 

 106,600 

 
 

ผู้จัดทํา : 

 
นางสาวนันท์นภัส สุขใจ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร สคร.5 

ผู้รายงาน : 

 
นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร สคร.5 

คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร สคร.5 

ผู้อนุมัติ : 

 
 
 
 

ประธานคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร สคร.5 
 
 




