
แนวทาง
การบริหารโครงการปงบประมาณ 2551

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 

แนวทาง
การบริหารโครงการปงบประมาณ 2551

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 

เวทีเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ ป 2551 (ครั้งที่ 1)
ณ หองประชุมราชพฤกษ สคร.5 นม.

7 ธันวาคม 2550

กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ



วัตถปุระสงค และเปาหมาย
(Objective & Target)

เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการป 2551 สคร.5 นมเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการปเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการป  25512551  สครสคร..55  นมนม

งานงาน--เงินเงิน--คนคน    

  ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ  ––  ประสิทธิผลประสิทธิผล  

  โครงการไดรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพโครงการไดรับการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  

 ผลงาน-ผลเงนิ เปนไปตามแผน 



PastPast

NowNow

  จัดทําแผนปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการ  25512551

  กลยุทธกรมควบคุมโรคกลยุทธกรมควบคุมโรค  

  ตัวชี้วัดกรมควบคุมโรคตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค  

  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจากกรมควบคุมโรคขออนุมัติแผนปฏิบัติการจากกรมควบคุมโรค  

  รวบรวมโครงการเสนอขออนุมตัิรวบรวมโครงการเสนอขออนุมตัิ  ผอผอ..สครสคร..55  นมนม  

(20 โครงการบูรณาการ 42 โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการ )

  แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ  2551 2551 ไดรับการอนุมัติไดรับการอนุมัติ  

DoneDone



20 โครงการบูรณาการ 42 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ2020  โครงการโครงการบูรณาบูรณาการการ  4242  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผลงาน ผลเงิน

กลุมโรค งาน
ฝาย

  แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ  25512551  สครสคร..55

ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล



กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ

ผลผลติ ผลผลติ 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมหลกั 

โครงการโครงการ

แผนงานหลักแผนงานหลัก????

คืออะไร ???
สอดคลองกันอยางไร



การแปลงกลยุทธการแปลงกลยุทธ  สูสู  แผนปฏิบัตกิารแผนปฏิบัตกิาร  

ป 2551 กรมควบคุมโรค

 รวมแลกเปลีย่นเรียนรู  รวมแลกเปลีย่นเรียนรู 

 ความเชื่อมโยง  ความเชื่อมโยง 

วิสัยทัศน พันธพันธกจิกจิ  เปาหมายการใหบริการ กลยทุธกลยทุธ

ผลผลิต กจิกรรมหลกักจิกรรมหลกั



กจิกรรมหลกั

ผลผลิต

กลยุทธกรม

เปาหมาย
การใหบรกิาร
หนวยงาน

พันธกิจ

วิสยัทัศน

1.1 การศกึษา คนควา 
วจิัยพัฒนาและถายทอด
องคความรูเทคโนโลยี
ดานการเฝาระวัง
ปองกนั ควบคมุโรค 
และภัยสุขภาพ (เรื่อง)

2.1 การพัฒนา
องคการ 
(หนวยงาน)

3.1 การใหบรกิารเฉพาะ
 และพัฒนาเครือขาย
งานปองกนั ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 
และการเตรียมความ
พรอมในภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุข (ราย)

5.1 ปรบัปรุง พัฒนา 
และบรูณาการระบบ
เฝาระวังโรค และ
ภัยสุขภาพ
เพื่อการวางแผน
และเตือนภัย
ลวงหนา (ระบบ)

5.2 แกไขปญหามลพิษและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
จงัหวัดระยอง (โครงการ)

4.1 การถายทอดความรู
ในการดแูลสุขภาพ 
เฝาระวังปองกนัควบคุมโรค
ภัยสุขภาพและการปรบั
เปลี่ยนพฤตกิรรมที่มี
คณุภาพ (ราย)

4.2 การพัฒนามาตรการ
ทีเ่อื้อตอการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมสขุภาพ (เรื่อง)

1.องคความรูและ
เทคโนโลยีดานการ
เฝาระวัง ปองกนั 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่ได
มาตรฐานทาง
วิชาการ (เรื่อง)

2.ทรพัยากรดาน
การเฝาระวัง
 ปองกนัควบคมุโรค
และภัยสุขภาพ
ไดรบัการบรหิาร
จัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ 
(หนวยงาน)

3.ประชาชนไดรบั
บรกิารปองกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพเฉพาะ
ที่มปีระสิทธิภาพ
(ราย)

5.ระบบเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ 
(ระบบ)

4.ประชาชนกลุมเปาหมาย
ไดรบัความรูเพื่อการ
เฝาระวัง ปองกนั ควบคุม
โรค ภัยสุขภาพและ
มีพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 
(ราย)

1.การพัฒนาวิชาการ
จัดการและถายทอด
องคความรู ดานเฝา
ระวัง ปองกนัควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

2.การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์

3.การพัฒนาศกัยภาพ
ระบบเฝาระวังปองกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4.การพัฒนาระบบมาตรการ
สื่อสารความเสี่ยง และการ
ปรบัเปลี่ยนสุขภาพรวมทั้ง
การจดัการสิ่งแวดลอม
และการประกอบอาชีพ

1.องคความรู
และเทคโนโลยี
ในการดาํเนินงาน
เฝาระวังปองกนั 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
ที่มปีระสิทธิภาพ

2.เปนองคกรแหงการเรยีนรู
และมีระบบการจดัการความรู
เทคโนโลย ีการพัฒนาสมรรถนะ
ของเปาประสงคองคกร
และบคุลากรใหมีศกัยภาพ
ดานการเฝาระวังปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อยางยั่งยืน

3.หนวยงานและเครือขาย
ลูกคามีศกัยภาพในการ
เฝาระวังปองกนัควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

4.ประชาชนเขาถึงความรูเพื่อ
การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม
สุขภาพทีถ่กูตองและมีมาตรการ
ทางสังคมทีเ่หมาะสมรวมทั้ง
จัดการสิ่งแวดลอมและการ
ประกอบอาชพีไดตามมาตรฐาน

1.วจิัยและพฒันา
องคความรู

2.จัดการและถายทอดองคความรู
และการประยกุตใชเทคโนโลยี
การเฝาระวัง ปองกนั ควบคมุโรค
ที่ไดมาตรฐาน ประสาน เชื่อมโยง
เครือขายทางวิชาการ

3.ประเมินสถานการณของโรค
ผลการดาํเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตรและมาตรฐานการ
พัฒนาระบบ เฝาระวัง ปองกนั
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพทีเ่ปน
ภาวะฉกุเฉินทางดานการสาธารณสุข
และมลีําดบัภาระโรคสูง

4.จัดระบบฐานขอมูล
และการจดัการความรู
รวมถึงการสรางเครือขาย
ภาคใีนการพฒันาระบบ
เฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

เปนผูนําดานวิชาการ เทคโนโลยีการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 
และระดับนานาชาติ



 การแปลงกลยุทธ สู แผนปฏิบัตกิาร    การแปลงกลยุทธการแปลงกลยุทธ  สูสู  แผนปฏิบัตกิารแผนปฏิบัตกิาร    



1.การพัฒนาวิชาการ
จัดการและถายทอด
องคความรู ดานเฝา
ระวัง ปองกนัควบคุม
โรคและภัยสุขภาพก

ล
ย
ุท
ธก
รม 2.การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์

3.การพัฒนาศักยภาพ
ระบบเฝาระวังปองกนั 
ควบคมุโรคและภัยสุขภาพ

4.การพัฒนาระบบมาตรการ
สื่อสารความเสี่ยง และการ
ปรบัเปลี่ยนสุขภาพรวมทั้ง
การจดัการสิ่งแวดลอม
และการประกอบอาชีพ

ผ
ล
ผ
ล
ิต 1.องคความรูและ

เทคโนโลยีดานการ
เฝาระวัง ปองกนั 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่ได
มาตรฐานทาง
วิชาการ (เรื่อง)

2.ทรพัยากรดาน
การเฝาระวัง
 ปองกนัควบคมุ
โรคและภัยสุขภาพ
ไดรบัการบรหิาร
จัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ 
(หนวยงาน)

3.ประชาชนไดรบั
บรกิารปองกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพเฉพาะ
ที่มปีระสิทธิภาพ
(ราย)

5.ระบบเฝาระวัง
โรคและภัย
สุขภาพ
ที่มีระสิทธิภาพ 
(ระบบ)

4.ประชาชนกลุมเปาหมาย
ไดรบัความรูเพื่อการ
เฝาระวัง ปองกนั ควบคุม
โรค ภัยสุขภาพและ
มีพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 
(ราย)

ก
ิจก
รร
ม
ห
ล
กั 1.1 การศกึษา คนควา 

วจิัยพัฒนาและถายทอด
องคความรูเทคโนโลยี
ดานการเฝาระวัง
ปองกนั ควบคมุโรค 
และภัยสุขภาพ (เรื่อง)

2.1 การพัฒนา
องคการ 
(หนวยงาน)

3.1 การใหบรกิาร
เฉพาะ และพฒันา
เครือขายงาน
ปองกนั ควบคมุโรคและ
ภัยสุขภาพและการ
เตรียมความพรอมใน
ภาวะฉกุเฉินดาน
สาธารณสุข (ราย)

5.1 ปรบัปรุง 
พัฒนา และ
บรูณาการระบบ
เฝาระวังโรค และ
ภัยสุขภาพ
เพื่อการวางแผน
และเตือนภัย
ลวงหนา (ระบบ)

5.2 แกไขปญหามลพิษและ
เสริมสรางคณุภาพชวีิต
จังหวัดระยอง (โครงการ)

4.1 การถายทอดความรู
ในการดแูลสุขภาพ 
เฝาระวังปองกนัควบคุมโรค
ภัยสุขภาพและการปรบั
เปลี่ยนพฤตกิรรมที่มี
คณุภาพ (ราย)

4.2 การพัฒนามาตรการ
ที่เอื้อตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (เรื่อง)

แผ
น
งา
น
ห
ล
ัก

3. แผนงานพัฒนา
งานวิจัย

5. แผนงานพัฒนา
องคกร

8. แผนงานโครงการพิเศษ

10. แผนงานพัฒนา
มาตรการและกระบวนการ
ที่เอื้อตอการปรบัเปลี่ยน
สุขภาพ

1. แผนงานพัฒนา
มาตรฐาน

2. แผนงานพัฒนา
เครือขายวิชาการ

4. แผนงานพัฒนา
นโยบาย 6. แผนงานพัฒนาขาวกรอง

โรค/ภัยสุขภาพและการตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

7. แผนงานสนบัสนนุและ
ปฏิบัตกิารเสรมิประสิทธิผลการ
ปองกนัควบคมุโรคและภัย สุขภาพ

9. แผนงานพัฒนา
การสื่อสารสาธารณะ



โครงการในแผนงานหลัก
 สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

ป 2551

 ผ 1  ผ 2  ผ 3 ผ 4  ผ5

ก 1.1 ก 3.1ก 2.1 ก 4.1 ก 5.1ก 4.2

แผน 2
พัฒนา
เครือขาย
วิชาการ 

แผน 2
พัฒนา
เครือขาย
วิชาการ 

แผน 3
พัฒนา
งานวิจยั

แผน 3
พัฒนา
งานวิจยั

แผน 5
พัฒนา
องคกร

แผน 5
พัฒนา
องคกร

แผน 7
สนับสนุนและ 
ปฏิบัติการเสริม
ประสิทธิผลการ 
ปองกันควบคุม
โรคและภัย 
สุขภาพ

แผน 7
สนับสนุนและ 
ปฏิบัติการเสริม
ประสิทธิผลการ 
ปองกันควบคุม
โรคและภัย 
สุขภาพ

แผน 9
พัฒนา
การ
สื่อสาร
สาธารณะ

แผน 9
พัฒนา
การ
สื่อสาร
สาธารณะ

แผน 10
พัฒนา

 มาตรการ
และกระบวนการ
ที่เอื้อตอการ
ปรับเปลีย่น

 สุขภาพ

แผน 10
พัฒนา

 มาตรการ
และกระบวนการ
ที่เอื้อตอการ
ปรับเปลีย่น

 สุขภาพ

แผน 6
พัฒนาขาวกรอง
โรค/ภัยสุขภาพ
และการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข

แผน 6
พัฒนาขาวกรอง
โรค/ภัยสุขภาพ
และการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข

(3,332,200 บาท) (3,925,400 บาท) (10,539,800 บาท) (3,765,000 บาท) (3,639,000 บาท)



  ขอบเขตความรับผิดชอบจากกลยุทธขอบเขตความรับผิดชอบจากกลยุทธ  สูแผนปฏิบัติการสูแผนปฏิบัติการ  

อธิบดีกรมควบคุมโรค 

รองอธิบดี เปน ผูจัดการกลยุทธ 

ผูทรงคุณวุฒิ เปน ผูจัดการแผนงาน     

ผูอํานวยการ สคร.5นม  เปน ผูจัดการโครงการ

ผูชวยผูอํานวยการ เปน ผูจัดการโครงการ (แทน)

เลขานุการโครงการ เปน ผูรับผิดชอบโครงการ 

มอบหมาย

มอบหมาย

มอบหมาย

มอบหมาย

มอบหมาย



โครงการในแผนปฏิบัติการโครงการในแผนปฏิบัติการ  ปป  25512551

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  55  จังหวดันครราชสีมาจังหวดันครราชสีมา



 แผนงานหลกัที่ 2 พฒันาเครือขายวิชาการ 

ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1

โครงการพัฒนาการฝกอบรมเพือ่สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ป 2551

โครงการพัฒนาการฝกอบรมเพือ่สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ป 2551

โครงการจัดทําวารสารวิชาการ และจดหมายขาว 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ป 2551

โครงการจัดทําวารสารวิชาการ และจดหมายขาว 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ป 2551

โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปองกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพสําหรับ
ผูบริหารและผูปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ป 2551

โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปองกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพสําหรับ
ผูบริหารและผูปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ป 2551

1

2

3

เลขานุการโครงการ  นางเปรมปรดี  ชวนะนรเศรษฐ
ผูจัดการโครงการ      นางสาวศรสีมร กมลเพ็ชร
เลขานุการโครงการ  นางเปรมปรดี  ชวนะนรเศรษฐ
ผูจัดการโครงการ      นางสาวศรสีมร กมลเพ็ชร

เลขานุการโครงการ  นางสาวสุทธิลักษณ หนรูอด
ผูจัดการโครงการ นางสาวสุชัญญา มานติยศริิกุล
เลขานุการโครงการ  นางสาวสุทธิลักษณ หนรูอด
ผูจัดการโครงการ นางสาวสุชัญญา มานติยศริิกุล

เลขานุการโครงการ  นางเปรมปรดี  ชวนะนรเศรษฐ
ผูจัดการโครงการ นางสาวศรีสมร กมลเพช็ร
เลขานุการโครงการ  นางเปรมปรดี  ชวนะนรเศรษฐ
ผูจัดการโครงการ นางสาวศรีสมร กมลเพช็ร



แผนงานหลกัที่ 3 แผนงานพัฒนางานวิจัย

ผลผลิตที่ผลผลิตที่  11  กิจกรรมหลักที่กิจกรรมหลักที่  1.11.1

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช ในเขตสาธารณสุขที่ 13

โครงการปองกันและควบคุมปญหาสขุภาพของวัยรุนในสถานศึกษา
ของเขตสาธารณสุขที่ 13 โดยการมสีวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสยี 
(โครงการตอเนื่อง ป 2)

โครงการศกึษารูปแบบการดําเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอําเภอ ตามมาตรฐาน
แนวทางปฏิบตักิารใหบริการอาชีวอนามยัสําหรบัสถานบรกิารสุขภาพศึกษา
กรณีในโรงพยาบาลชุมชนที่ยังไมมีหนวยบรกิารอาชีวเวชกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนานักวิจัยหนาใหมของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการพัฒนานักวิจัยหนาใหมของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดนครราชสีมา

4

5

6

7

8

เลขานุการโครงการ  นางกัลยาณี จันธิมา
ผูจัดการโครงการ     นางกัลยาณี จันธิมา
เลขานุการโครงการ  นางกัลยาณี จันธิมา
ผูจัดการโครงการ     นางกัลยาณี จันธิมา

เลขานุการโครงการ  นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร
เลขานุการโครงการ  นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร

เลขานุการโครงการ  นายวิเศษ วรศิรางกูล
ผูจัดการโครงการ     นายวิเศษ วรศิรางกูล
เลขานุการโครงการ  นายวิเศษ วรศิรางกูล
ผูจัดการโครงการ     นายวิเศษ วรศิรางกูล

เลขานุการโครงการ  นางสาวสุทธิลักษณ หนรูอด
ผูจัดการโครงการ    นางสาวสุชญัญา มานติยศิรกิุล
เลขานุการโครงการ  นางสาวสุทธิลักษณ หนรูอด
ผูจัดการโครงการ    นางสาวสุชญัญา มานติยศิรกิุล

เลขานุการโครงการ  นางสาวสุทธิลักษณ หนรูอด
ผูจัดการโครงการ    นางสาวสุชญัญา มานติยศิรกิุล
เลขานุการโครงการ  นางสาวสุทธิลักษณ หนรูอด
ผูจัดการโครงการ    นางสาวสุชญัญา มานติยศิรกิุล



 แผนงานหลกัที่ 5 แผนงานพฒันาองคกร

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ป 2551

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ป 2551

ผลผลิตที่ผลผลิตที่  22  กิจกรรมหลักที่กิจกรรมหลักที่  2.12.1

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
ในการสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร 
ในการสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

9

10

เลขานุการโครงการ  นางจันทกานต วลัยเสถยีร
ผูจัดการโครงการ    นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร
เลขานุการโครงการ  นางจันทกานต วลัยเสถยีร
ผูจัดการโครงการ    นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร

เลขานุการโครงการ  นายไชยยันต นุตตะรังค
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร
เลขานุการโครงการ  นายไชยยันต นุตตะรังค
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร



แผนงานหลักที่ 6 แผนงานพัฒนาขาวกรองโรค/ภยัสุขภาพ และการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

โครงการพัฒนาระบบเฝาระวัง ขาวกรองโรคและภัยสุขภาพ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5

ผลผลิตที่ผลผลิตที่  55  กิจกรรมหลักที่กิจกรรมหลักที่  5.15.1

โครงการศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนบริเวณโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคอง
แบบสูบกลับ (รับโอนจาก ส.โรคจากการประกอบอาชีพฯ)

โครงการประเมินสถานการณโรคซิลิโคซีสในสถานประกอบการกลุมเสี่ยง
พื้นที่สาธารณสุข เขต 13 นครราชสีมา

โครงการพัฒนาระบบตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ในพืน้ที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551

11

12

13

14

เลขานุการโครงการ  นางกาญจนา ยังขาว
ผูจัดการโครงการ     นพ.วิษณุชัย วิไลสกุลยง
เลขานุการโครงการ  นางกาญจนา ยังขาว
ผูจัดการโครงการ     นพ.วิษณุชัย วิไลสกุลยง

เลขานุการโครงการ  นางสาวสุธารัตน วิทยชัยวุฒิวงศ
ผูจัดการโครงการ     นางวาณี สุขพงษไทย
เลขานุการโครงการ  นางสาวสุธารัตน วิทยชัยวุฒิวงศ
ผูจัดการโครงการ     นางวาณี สุขพงษไทย

เลขานุการโครงการ  นายวิเศษ วรศิรางกูล
ผูจัดการโครงการ      นางวาณี สขุพงษไทย
เลขานุการโครงการ  นายวิเศษ วรศิรางกูล
ผูจัดการโครงการ      นางวาณี สขุพงษไทย

เลขานุการโครงการ  นายสุรชัย ศลิาวรรณ
ผูจัดการโครงการ     นพ.วิษณุชัย วิไลสกุลยง
เลขานุการโครงการ  นายสุรชัย ศลิาวรรณ
ผูจัดการโครงการ     นพ.วิษณุชัย วิไลสกุลยง



แผนงานหลักที่ 7 แผนงานสนับสนุนและ ปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการ
ปองกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ

โครงการพัฒนาภาคเีครือขายการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551

ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3.1

โครงการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานสงเสริมปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ของสถานบริการสาธารณสุข ในพืน้ที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551

โครงการพัฒนามาตรฐานการดําเนินงานสงเสริมปองกัน ควบคุมโรค
และภัยคุกคามสุขภาพ ของจังหวัดในพื้นที่สาธารณสุข เขต 13 ป 2551

โครงการเตรียมพรอมสนับสนุนสรางเสริมศักยภาพเครือขาย 
และปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปงบประมาณ 2551

โครงการเตรียมพรอมสนับสนุนสรางเสริมศักยภาพเครือขาย 
และปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปงบประมาณ 2551

15

16

17

18

เลขานุการโครงการ  นางดวงจนัทร จันทรเมือง
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร
เลขานุการโครงการ  นางดวงจนัทร จันทรเมือง
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร

เลขานุการโครงการ  นางดวงจนัทร จันทรเมือง
ผูจัดการโครงการ     นางสาวธนวัน แสงพิสุทธ
เลขานุการโครงการ  นางดวงจนัทร จันทรเมือง
ผูจัดการโครงการ     นางสาวธนวัน แสงพิสุทธ

เลขานุการโครงการ  นายอภิรัตน โสกําปง
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร
เลขานุการโครงการ  นายอภิรัตน โสกําปง
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร

เลขานุการโครงการ  นายโกเมศ อนุรตัน
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร
เลขานุการโครงการ  นายโกเมศ อนุรตัน
ผูจัดการโครงการ     นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร



 แผนงานหลักที่ 9 แผนงานพัฒนาการสื่อสารสาธารณะ

ผลผลิตที่ผลผลิตที่  44  กิจกรรมหลักที่กิจกรรมหลักที่  4.14.1

โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการ เฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ ในพืน้ที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551

 แผนงานหลักที่ 10 แผนงานพัฒนา มาตรการและกระบวนการที่เอื้อตอ    
การปรับเปลี่ยนสุขภาพ

ผลผลิตที่ผลผลิตที่  44  กิจกรรมหลักที่กิจกรรมหลักที่  4.24.2

โครงการ พัฒนากระบวนการผลักดันมาตรการทางกฎหมายเพื่อเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551
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20

เลขานุการโครงการ  นางนชัชา พรหมพันใจ
ผูจัดการโครงการ     นางสาวศรีสมร กมลเพช็ร
เลขานุการโครงการ  นางนชัชา พรหมพันใจ
ผูจัดการโครงการ     นางสาวศรีสมร กมลเพช็ร

เลขานุการโครงการ  นางเบญจมาศ อนุรตัน
ผูจัดการโครงการ     นางรตันาภรณ ฮิมหมัน่งาน
เลขานุการโครงการ  นางเบญจมาศ อนุรตัน
ผูจัดการโครงการ     นางรตันาภรณ ฮิมหมัน่งาน



แผนปฏิบัติการ 2551 สคร.5 นม

กลุมโรค/ฝาย/ งาน
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โครงการ
A

กิจกรรม A

กิจกรรม AA

กิจกรรม AAA

กลุม A

กลุม B

กลุม C

โครงการ
B

กิจกรรม B

กิจกรรม BB

กิจกรรม BBB

กลุม A

กลุม B

กลุม C

โครงการ
C

กิจกรรม C

กิจกรรม CC

กิจกรรม CCC

กลุม A

กลุม B

กลุม C

โครงการ A

กิจกรรม A

กลุม A

โครงการ B

กิจกรรม B

กิจกรรม C

โครงการ C

กลุม B

โครงการ A

กิจกรรม AA

โครงการ B

กิจกรรม BB

โครงการ C

กิจกรรม CC

กลุม C

โครงการ A
กจิกรรม AAA

โครงการ B
กจิกรรม BBB

โครงการ C
กจิกรรม CCC

ผูรับผิดชอบแผน

หัวหนากลุม

ผูรับผิดชอบรายกิจกรรม

เลขานกุารโครงการ

ผูจัดการโครงการ

คณะกรรมการติดตามความกาวหนา งาน-เงิน

ผูอาํนวยการ

ภ
าย
ใน
ก
ล
ุม

บู
รณ
าก
าร

ก
าร
ต
ิด
ต
าม



 ระบบบรหิารจัดการขอมูลงบประมาณ 
(Estimates program)



 ระบบบรหิารจัดการขอมูลงบประมาณ   ระบบบรหิารจัดการขอมูลงบประมาณระบบบรหิารจัดการขอมูลงบประมาณ  
เปนเครื่องมือในการสรางโครงการ เปนเครื่องมือในการสรางโครงการเปนเครื่องมือในการสรางโครงการ  

 เพือ่ขออนุมัตโิครงการ   เพือ่ขออนุมัตโิครงการเพือ่ขออนุมัตโิครงการ  

 เพือ่ติดตามการใชจายงบประมาณของโครงการ   เพือ่ติดตามการใชจายงบประมาณของโครงการเพือ่ติดตามการใชจายงบประมาณของโครงการ  

 ชวยในการสรางโครงการ - ติดตามความกาวหนา  ชวยในการสรางโครงการชวยในการสรางโครงการ  --  ติดตามความกาวหนาติดตามความกาวหนา

 โครงการในแผน   โครงการในแผนโครงการในแผน   โครงการนอกแผน   โครงการนอกแผนโครงการนอกแผน  

 ครอบคลุม   ครอบคลุมครอบคลุม  
 สะดวก   สะดวกสะดวก  

รวดเร็วรวดเร็วรวดเร็ว

 ในการเขาถึงขอมลู 

ราย
งาน
ผลก

ารป
ฏิบัต

ิงาน

และ
การ
ใชจ

ายง
บปร

ะมา
ณ

เปน
ราย
โคร
งกา
ร

ราย
งาน
ผลก

ารป
ฏิบัต

ิงาน

และ
การ
ใชจ

ายง
บปร

ะมา
ณ

เปน
ราย
โคร
งกา
ร

 ลดขั้นตอน   ลดขั้นตอนลดขั้นตอน  



http:// 203.157.41.107/estimates_new

ชื่อผูใช user29
รหัสผาน admin



 เมนูสรางโครงการ  เมนูสรางโครงการ 



 เมนูตรวจสอบรายชื่อโครงการ  เมนูตรวจสอบรายชื่อโครงการ 



 เมนูเพิ่มแผนงบประมาณ  เมนูเพิ่มแผนงบประมาณ 



 การลงรายละเอียดโครงการ  การลงรายละเอียดโครงการ 

ความเชื่อมโยงของแบบฟอรมโครงการที่เสนออนุมัติ  กับ Estimatesความเชื่อมโยงของแบบฟอรมโครงการที่เสนออนุมัติ  กับ Estimates

ชื่อโครงการชื่อโครงการ

หลักการ และเหตุผล

วัตถุประสงค



ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ



กิจกรรม และแผนการดําเนินงาน

พื้นที่เปาหมาย/ สถานที่ดําเนินการ

หนวยนับของเปาหมาย



รอยละของการดําเนินงาน = กิจกรรม x 100
กิจกรรมทั้งหมดในโครงการ

ประเภทแหลงเงินงบประมาณ

งบประมาณ (รายเดือน-แยกรายกิจกรรม)



ระยะเวลาเริ่มตน-ระยะเวลาสิ้นสุด

วิธีการดําเนินงาน

กลุมเปาหมาย (Target Group)

กลุมผูใชประโยชน (Customer Group)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

บุคคลที่เกี่ยวของ (Stakeholder Group)

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูอนุมัติโครงการ

หัวหนากลุม –เลขาฯโครงการ -ผูจัดการโครงการ

ผูอาํนวยการ



การรายงานความกาวหนา การรายงานความกาวหนา 

เลือกเมนู 
รายงานความกาวหนาโครงการ
คลิก เพิ่มรายงานความกาวหนาโครงการ 





 ขอมูลโครงการ 



เปาหมายผลผลิตเปาหมายผลผลิต

ความสําคัญของปญหาความสําคัญของปญหา

วัตถปุระสงควัตถปุระสงค



ระเบียบวิธีวิจัระเบียบวิธีวิจัย
กลุมเปาหมากลุมเปาหมาย

พื้นที่ศึกษาพื้นที่ศึกษา
หนวยงานอื่นที่รวมโครงการหนวยงานอื่นที่รวมโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการ

เริ่มตนเริ่มตน

สิ้นสุดสิ้นสุด

หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ

หนวยงานหนวยงาน

โทรศัพทโทรศัพท

โทรสารโทรสาร

ประโยชนที่ไดรับเมื่อสิ้นสุดโครงการประโยชนที่ไดรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 1

E-mailE-mail



ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 2

ผลการใชจายงบประมาณผลการใชจายงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ

ผลการศึกษาผลการศึกษา

ผลผลิตผลผลิต

แผนที่จะดําเนินการตอไปแผนที่จะดําเนินการตอไป

ปญหา/อุปสรรคปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข

กรณีที่ปรับแผนกรณีที่ปรับแผน

สถานะโครงการสถานะโครงการ



ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 3



ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4



 การระบุรายละเอียดในโครงการ  การระบุรายละเอียดในโครงการ 



ความสําคัญของปญหา 

 การระบุรายละเอียดในโครงการ  การระบุรายละเอียดในโครงการ 



วัตถุประสงค

ความสาํคัญของปญหา

ตัวชี้วดั ผลผลติ

ระเบยีบวิธีวจิยั

กิจกรรม/วิธีดาํเนินงาน/ขั้นตอน

กลุมเปาหมาย

 การระบุรายละเอียดในโครงการ  การระบุรายละเอียดในโครงการ 



กลุมเปาหมาย

พื้นที่ศึกษา

หนวยงานอื่นที่รวมโครงการ

ประโยชนที่ไดรบัเมื่อสิ้นสดุโครงการ

 การระบุรายละเอียดในโครงการ  การระบุรายละเอียดในโครงการ 



ประโยชนที่ไดรบัเมื่อสิ้นสดุโครงการ

ระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการ

เริ่มตน

สิ้นสดุ

หัวหนาโครงการ

การระบุรายละเอียดในโครงการการระบุรายละเอียดในโครงการ 



หัวหนาโครงการ

หนวยงาน

โทรศัพท

การระบุรายละเอียดในโครงการการระบุรายละเอียดในโครงการ 



โทรศัพท

โทรสาร

E-mail

การระบุรายละเอียดในโครงการ การระบุรายละเอียดในโครงการ 



การรายงานความกาวหนารายไตรมาสการรายงานความกาวหนารายไตรมาส 

 แบบวิจัย   แบบวิจัย  

 แบบประชุม อบรม สัมมนา  แบบประชุม อบรม สัมมนา 

 แบบสรางเสริมสุขภาพ  แบบสรางเสริมสุขภาพ 

แบบเผยแพรประชาสัมพันธแบบเผยแพรประชาสัมพันธ



 แบบวิจัย  



ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ

ผลการศึกษาผลการศึกษา

ผลผลิตผลผลิต

แผนที่จะดําเนินการตอไปแผนที่จะดําเนินการตอไป

ปญหา/อุปสรรคปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข

กรณีที่ปรับแผนกรณีที่ปรับแผน

สถานะโครงการสถานะโครงการ



 แบบวิจัย  



 แบบวิจัย  



 แบบประชุม อบรม สัมมนา 



 แบบประชุม อบรม สัมมนา 



ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ

ผลการศึกษาผลการศึกษา

ผลผลิตผลผลิต

แผนที่จะดําเนินการตอไปแผนที่จะดําเนินการตอไป

ปญหา/อุปสรรคปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข

กรณีที่ปรับแผนกรณีที่ปรับแผน

สถานะโครงการสถานะโครงการ



 แบบประชุม อบรม สัมมนา 



 แบบประชุม อบรม สัมมนา 



 แบบสรางเสริมสุขภาพ 



 แบบสรางเสริมสุขภาพ 



ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ

ผลการศึกษาผลการศึกษา

ผลผลิตผลผลิต

แผนที่จะดําเนินการตอไปแผนที่จะดําเนินการตอไป

ปญหา/อุปสรรคปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข

กรณีที่ปรับแผนกรณีที่ปรับแผน

สถานะโครงการสถานะโครงการ



 แบบสรางเสริมสุขภาพ 



 แบบสรางเสริมสุขภาพ 



แบบเผยแพรประชาสัมพันธ



แบบเผยแพรประชาสัมพันธ



ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ

ผลการศึกษาผลการศึกษา

ผลผลิตผลผลิต

แผนที่จะดําเนินการตอไปแผนที่จะดําเนินการตอไป

ปญหา/อุปสรรคปญหา/อุปสรรค

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไขขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข

กรณีที่ปรับแผนกรณีที่ปรับแผน

สถานะโครงการสถานะโครงการ



แบบเผยแพรประชาสัมพันธ



แบบเผยแพรประชาสัมพันธ



แบบเผยแพรประชาสัมพันธ



แบบเผยแพรประชาสัมพันธ



แบบเผยแพรประชาสัมพันธ



แบบเผยแพรประชาสัมพันธ



แบบเผยแพรประชาสัมพันธ



แบบฟอรมการรายงานความกาวหนาแบบฟอรมการรายงานความกาวหนา

แบบฟอรมการเขียนโครงการ สคร.5 นม



DiscussionDiscussion
Please…




