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การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 แผนภมูิแสดง  โครงสรางงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยทุธศาสตร 

 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตรการจัดสรร 

แผนงบประมาณ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ตัวช้ีวัด

คาเปาหมาย

ระดับชาติ

เปาหมายการใหบริการ
กระทรวงระดับ

กระทรวง
คาเปาหมาย

ตัวช้ีวัด

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ยุทธศาสตร
กระทรวง

ผลผลิต/โครงการ/
กองทุนฯ

ระดับ
หนวยงาน

ตัวช้ีวัด

คาเปาหมาย

กิจกรรมหลัก

กิจกรรม
ยอย

กิจกรรมรอง/
สนับสนุน

ตัวช้ีวัด

คาเปาหมาย

กลยุทธหนวยงาน

โครงการ ของหนวยงาน
ภายใตกรม

ระดับ
หนวยงาน
ภายใตกรม
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     การแปลงกลยุทธกรมควบคุมโรค สู แผนปฏิบตัิการสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  ความสัมพันธระหวาง วิสัยทัศน - พันธกิจ – กลยุทธ - ผลผลิต - กิจกรรมหลัก – แผนงานหลัก 

(       แผนงานหลักที่ สคร.5 มีโครงการ) 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก

ผลผลิต

กลยุทธกรม

เปาหมาย
การใหบริการ
หนวยงาน

พันธกจิ

วิสัยทัศน

1.1 การศึกษา คนควา 
วิจัยพัฒนาและถายทอด
องคความรูเทคโนโลยี
ดานการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ (เรื่อง)

2.1 การพัฒนา
องคการ 
(หนวยงาน)

3.1 การใหบริการเฉพาะ
 และพัฒนาเครือขาย
งานปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 
และการเตรียมความ
พรอมในภาวะฉุกเฉิน
ดานสาธารณสุข (ราย)

5.1 ปรับปรุง พัฒนา 
และบูรณาการระบบ
เฝาระวังโรค และ
ภัยสุขภาพ
เพื่อการวางแผน
และเตือนภัย
ลวงหนา (ระบบ)

5.2 แกไขปญหามลพิษและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
จังหวัดระยอง (โครงการ)

4.1 การถายทอดความรู
ในการดูแลสุขภาพ 
เฝาระวังปองกันควบคุมโรค
ภัยสุขภาพและการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมท่ีมี
คุณภาพ (ราย)

4.2 การพัฒนามาตรการ
ท่ีเอ้ือตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ (เร่ือง)

1.องคความรูและ
เทคโนโลยีดานการ
เฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีได
มาตรฐานทาง
วิชาการ (เรื่อง)

2.ทรัพยากรดาน
การเฝาระวัง
 ปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
ไดรับการบริหาร
จัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ 
(หนวยงาน)

3.ประชาชนไดรับ
บริการปองกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพเฉพาะ
ท่ีมีประสิทธิภาพ
(ราย)

5.ระบบเฝาระวังโรค
และภัยสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
(ระบบ)

4.ประชาชนกลุมเปาหมาย
ไดรับความรูเพื่อการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรค ภัยสุขภาพและ
มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
(ราย)

1.การพัฒนาวิชาการ
จัดการและถายทอด
องคความรู ดานเฝา
ระวัง ปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ

2.การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ

3.การพัฒนาศักยภาพ
ระบบเฝาระวังปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4.การพัฒนาระบบมาตรการ
สื่อสารความเสี่ยง และการ
ปรับเปลี่ยนสุขภาพรวมท้ัง
การจัดการสิ่งแวดลอม
และการประกอบอาชีพ

1.องคความรู
และเทคโนโลยี
ในการดําเนินงาน
เฝาระวังปองกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
ท่ีมีประสิทธิภาพ

2.เปนองคกรแหงการเรียนรู
และมีระบบการจัดการความรู
เทคโนโลย ีการพัฒนาสมรรถนะ
ของเปาประสงคองคกร
และบุคลากรใหมีศักยภาพ
ดานการเฝาระวังปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อยางยั่งยืน

3.หนวยงานและเครือขาย
ลูกคามีศักยภาพในการ
เฝาระวังปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

4.ประชาชนเขาถึงความรูเพื่อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกตองและมีมาตรการ
ทางสังคมท่ีเหมาะสมรวมท้ัง
จัดการสิ่งแวดลอมและการ
ประกอบอาชีพไดตามมาตรฐาน

1.วิจัยและพัฒนา
องคความรู

2.จัดการและถายทอดองคความรู
และการประยุกตใชเทคโนโลยี
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
ท่ีไดมาตรฐาน ประสาน เช่ือมโยง
เครือขายทางวิชาการ

3.ประเมินสถานการณของโรค
ผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตรและมาตรฐานการ
พัฒนาระบบ เฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพท่ีเปน
ภาวะฉุกเฉินทางดานการสาธารณสุข
และมีลําดับภาระโรคสูง

4.จัดระบบฐานขอมูล
และการจัดการความรู
รวมถึงการสรางเครือขาย
ภาคีในการพัฒนาระบบ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

เปนผูนําดานวิชาการ เทคโนโลยีการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ 
และระดับนานาชาติ

1.การพัฒนาวิชาการ
จัดการและถายทอด
องคความรู ดานเฝา
ระวัง ปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพก

ล
ยุ
ท
ธก
รม 2.การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิ

3.การพัฒนาศักยภาพ
ระบบเฝาระวังปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

4.การพัฒนาระบบมาตรการ
ส่ือสารความเสี่ยง และการ
ปรับเปล่ียนสุขภาพรวมท้ัง
การจัดการสิ่งแวดลอม
และการประกอบอาชีพ

ผ
ล
ผ
ลิ
ต 1.องคความรูและ

เทคโนโลยีดานการ
เฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพท่ีได
มาตรฐานทาง
วิชาการ (เร่ือง)

2.ทรัพยากรดาน
การเฝาระวัง
 ปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
ไดรับการบริหาร
จัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ 
(หนวยงาน)

3.ประชาชนไดรับ
บริการปองกัน
ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพเฉพาะ
ท่ีมีประสิทธิภาพ
(ราย)

5.ระบบเฝาระวัง
โรคและภัย
สุขภาพ
ท่ีมีระสิทธิภาพ 
(ระบบ)

4.ประชาชนกลุมเปาหมาย
ไดรับความรูเพื่อการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรค ภัยสุขภาพและ
มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
(ราย)

กิ
จก
รร
ม
ห
ล
ัก 1.1 การศึกษา คนควา 

วิจัยพัฒนาและถายทอด
องคความรูเทคโนโลยี
ดานการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ (เรื่อง)

2.1 การพัฒนา
องคการ 
(หนวยงาน)

3.1 การใหบริการ
เฉพาะ และพัฒนา
เครือขายงาน
ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพและการ
เตรียมความพรอมใน
ภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข (ราย)

5.1 ปรับปรุง 
พัฒนา และ
บูรณาการระบบ
เฝาระวังโรค และ
ภัยสุขภาพ
เพื่อการวางแผน
และเตือนภัย
ลวงหนา (ระบบ)

5.2 แกไขปญหามลพิษและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต
จังหวัดระยอง (โครงการ)

4.1 การถายทอดความรู
ในการดูแลสุขภาพ 
เฝาระวังปองกันควบคุมโรค
ภัยสุขภาพและการปรับ
เปล่ียนพฤติกรรมท่ีมี
คุณภาพ (ราย)

4.2 การพัฒนามาตรการ
ที่เอื้อตอการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสขุภาพ (เรื่อง)

แผ
น
งา
น
ห
ลั
ก

3. แผนงานพัฒนา
งานวิจัย

5. แผนงานพัฒนา
องคกร

8. แผนงานโครงการพิเศษ

10. แผนงานพัฒนา
มาตรการและกระบวนการ
ท่ีเอื้อตอการปรับเปล่ียน
สุขภาพ

1. แผนงานพัฒนา
มาตรฐาน

2. แผนงานพัฒนา
เครือขายวิชาการ

4. แผนงานพัฒนา
นโยบาย 6. แผนงานพัฒนาขาวกรอง

โรค/ภัยสุขภาพและการตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

7. แผนงานสนับสนุนและ
ปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการ
ปองกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ

9. แผนงานพัฒนา
การส่ือสารสาธารณะ
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ขอบเขตความรับผิดชอบจากกลยุทธ สูแผนปฏิบตัิการ 
 กรมควบคุมโรคมีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ อันประกอบดวย 4 กลยุทธ 5 ผลผลิต 7 
กิจกรรมหลัก และ 10 แผนงานหลัก ซ่ึงมีความสอดคลองกัน ดัง รูปที่ 2  
โดยมี ผูรับผิดชอบในแตละระดับ ดังนี ้
 

 อธิบดีกรมควบคุมโรค  
             
       

มอบหมาย 
                

 รองอธิบดีเปน ผูจัดการกลยทุธ  
 

       
มอบหมาย 

      
       ผูทรงคณุวุฒ ิเปนผูจัดการแผนงาน         

 
     
       มอบหมาย 
  

ผูอํานวยการ สคร.5นม  เปน ผูจัดการโครงการ 
       
       
      มอบหมาย 
       

 ผูชวยผูอํานวยการ เปน ผูจัดการโครงการ(แทน) 
 และมีผูแทนจากแตละกลุมโรค/งาน/ฝาย 

 เปนผูรับผิดชอบโครงการ ทําหนาท่ีในการ 
 บริหารจัดการโครงการที่รับผิดชอบในภาพรวม 

 (งาน-เงิน -คน) 
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 ทั้งนี้ โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการป 2551 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัด
นครราชสีมา เปนโครงการบูรณาการจากกลุมโรค/ฝาย/ งานที่ไดรวมกนัจัดทําขึ้นในวันที่ 6-8 สิงหาคม 
2550 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนาํขอมูลที่เปนตัวช้ีวดัในระดับกรม (BuSc)  
ตัวช้ีวดัของสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันคราชสีมา (BSC) และ ขอมูลโรค นโยบายของ
กรมควบคุมโรค อันประกอบดวย วณัโรค โรคเอดส โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก/หวัดใหญ อาหาร
เปนพิษ หลอดเลือดสมอง พฤติกรรมการใชถุงยางอนามยั และการลด ละ เลิกบุหร่ี มาใชเปน กรอบใน
การจัดทําแผนฯ และได โครงการบูรณาการ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ ป 2551 ของสํานักงานปองกนั
ควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา จํานวน 20 โครงการ ซ่ึงมีผูจัดการโครงการ และผูรับผิดชอบ
โครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
โครงการในแผนปฏิบัติการ ป 2551 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 

 
แผนงานหลักท่ี 2      แผนงานพัฒนาเครือขายวิชาการ  
        ผลผลิตท่ี 1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1   
 
1.โครงการพัฒนาการฝกอบรมเพื่อสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา ป 2551 
        งบประมาณ  193,000 บาท 
เลขานุการโครงการ  นางเปรมปรีด  ชวนะนรเศรษฐ 
ผูจัดการโครงการ  นางสาวศรีสมร กมลเพ็ชร 
 
2.โครงการจดัทําวารสารวิชาการ และจดหมายขาว สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ป 2551     
        งบประมาณ 187,000 บาท 
เลขานุการโครงการ นางสาวสุทธิลักษณ หนูรอด 
ผูจัดการโครงการ  นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล 
 
3.โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปองกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพสําหรับผูบริหารและผู 
     ปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา  
      ป 2551      งบประมาณ 220,000 บาท 
 
เลขานุการโครงการ นางเปรมปรีด ชวนะนรเศรษฐ 
ผูจัดการโครงการ  นางสาวศรีสมร กมลเพ็ชร 
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แผนงานหลักท่ี 3      แผนงานพัฒนางานวจิัย 
      ผลผลิตท่ี 1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1  งบรายจายอื่น 
 
4.โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช ในเขตสาธารณสุขที่ 13 
        งบประมาณ 498,200 บาท 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางกัลยาณี จนัธิมา 
ผูจัดการโครงการ  นางกัลยาณี จนัธิมา 
 
5.โครงการปองกันและควบคุมปญหาสุขภาพของวัยรุนในสถานศึกษาของเขตสาธารณสุขที่ 13 โดยการ 
     มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (โครงการตอเนื่อง ป 2) 
        งบประมาณ 1,250,400 บาท 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร 
ผูจัดการโครงการ  นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร 
 
6.โครงการศึกษารูปแบบการดําเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอําเภอ ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติการ 
    ใหบริการอาชีวอนามัยสําหรับสถานบริการสุขภาพศึกษากรณใีนโรงพยาบาลชุมชนที่ยังไมม ี
                 หนวยบริการอาชวีเวชกรรม    งบประมาณ 182,000 บาท 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นายวิเศษ วริศรางกูล 
ผูจัดการโครงการ  นายวิเศษ วริศรางกูล 
 
      ผลผลิตท่ี 1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1  งบดําเนนิงาน 
 
7. โครงการพฒันาคุณภาพงานวิจยั สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จงัหวัดนครราชสีมา 
        งบประมาณ 301,600 บาท 
เลขานุการโครงการ นางสาวสุทธิลักษณ หนูรอด 
ผูจัดการโครงการ  นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล 
 
8.โครงการพัฒนานักวิจยัหนาใหม ของสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 
        งบประมาณ 500,000 บาท 
เลขานุการโครงการ นางสาวสุทธิลักษณ หนูรอด 
ผูจัดการโครงการ  นางสาวสุชัญญา มานิตยศิริกุล 
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แผนงานหลักท่ี 5       แผนงานพัฒนาองคกร 
        ผลผลิตท่ี 2 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 
 
9.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  
                  ป 2551      งบประมาณ 1,903,460 บาท 
เลขานุการโครงการ นางจันทกานต วลัยเสถียร 
ผูจัดการโครงการ  นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร 
 
10.โครงการพฒันาระบบบรหิารจัดการทรพัยากร ในการสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกนั  
      ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
        งบประมาณ 2,021,940 บาท 
เลขานุการโครงการ  นายไชยยนัต นุตตะรังค 
ผูจัดการโครงการ  นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร 
 
แผนงานหลักท่ี 6     แผนงานพัฒนาขาวกรองโรค/ภัยสุขภาพ และการตอบโต ภาวะฉุกเฉินทาง 
       สาธารณสุข 
        ผลผลิตท่ี 5 กิจกรรมหลักท่ี 5.1 
 

11. โครงการพฒันาระบบเฝาระวัง ขาวกรองโรคและภัยสุขภาพ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
        งบประมาณ 1,278,000 บาท 
เลขานุการโครงการ นางกาญจนา ยังขาว 
ผูจัดการโครงการ  นพ.วษิณุชัย วไิลสกุลยง 
 
12. โครงการศกึษาสภาวะสุขภาพของประชาชนบริเวณโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคอง แบบสูบกลับ  
        งบประมาณ 100,000 บาท 
เลขานุการโครงการ นางสาวสุธารัตน วิทยชัยวุฒวิงศ 
ผูจัดการโครงการ  นางวาณี สุขพงษไทย 
 
13.โครงการประเมินสถานการณโรคซิลิโคซีสในสถานประกอบการกลุมเสี่ยงพื้นที่สาธารณสุข เขต 13      
       นครราชสีมา      งบประมาณ 50,000 บาท 
เลขานุการโครงการ นายวิเศษ วริศรางกูล 
ผูจัดการโครงการ  นางวาณี สุขพงษไทย 
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14.โครงการพฒันาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว เพื่อควบคมุการระบาดของโรค และภยัสุขภาพ ที่เปนภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในพืน้ที่สาธารณสุข เขต 13 ป 2551  งบประมาณ 2,211,000 บาท 
  
เลขานุการโครงการ นายสุรชัย ศิลาวรรณ 
ผูจัดการโครงการ  นพ.วษิณุชัย วไิลสกุลยง 
 
แผนงานหลักท่ี 7       แผนงานสนับสนุนและ ปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการปองกัน ควบคุมโรคและ 
                      ภัย สุขภาพ 
        ผลผลิตท่ี 3 กิจกรรมหลักท่ี 3.1   
 

15.โครงการพฒันาภาคีเครือขายการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพในพื้นที ่
       สาธารณสุขเขต 13 ป 2551    งบประมาณ 1,000,000 บาท 
เลขานุการโครงการ นางดวงจันทร จันทรเมือง 
ผูจัดการโครงการ  นางสาวธนวนั แสงพิสุทธ 
 
16.โครงการพฒันามาตรฐานการดําเนนิงานสงเสริมปองกัน ควบคุมโรค และภยัสุขภาพของสถาน 
       บริการสาธารณสุข ในพืน้ที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551 งบประมาณ 421,900 บาท 
เลขานุการโครงการ นายอภิรัตน โสกําปง 
ผูจัดการโครงการ  นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร 
 
17.โครงการพฒันามาตรฐานการดําเนนิงานสงเสริมปองกัน ควบคุมโรคและภยัคุกคามสุขภาพ ของ 
       จังหวดัในพื้นที่สาธารณสุข เขต 13 ป 2551  งบประมาณ 5,078,100 บาท 
เลขานุการโครงการ นายโกเมศ อุนรัตน 
ผูจัดการโครงการ  นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร 
 
18. โครงการเตรียมพรอมสนับสนุนสรางเสรมิศักยภาพเครือขาย และปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการ 
        ปองกันควบคุมโรค และภยัสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปงบประมาณ 2551 
        งบประมาณ 4,039,800 บาท 
เลขานุการโครงการ นางดวงจันทร จันทรเมือง 
ผูจัดการโครงการ  นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร 
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แผนงานหลักท่ี 9     แผนงานพัฒนาการสือ่สารสาธารณะ 
        ผลผลิตท่ี 4 กิจกรรมหลักท่ี 4.1   
 

19.โครงการพฒันาการสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการ เฝาระวัง ปองกัน ควบคมุโรค และภัยสุขภาพ  
      ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551   งบประมาณ 2,050,000 บาท 
เลขานุการโครงการ นางนัชชา พรหมพันใจ 
ผูจัดการโครงการ  นางสาวศรีสมร กมลเพ็ชร 
 
แผนงานหลักท่ี 10    แผนงานพัฒนา มาตรการและกระบวนการที่เอื้อตอ การปรับเปลี่ยนสุขภาพ 
        ผลผลิตท่ี 4 กิจกรรมหลักท่ี 4.2   
 
20.โครงการ พฒันากระบวนการผลักดันมาตรการทางกฎหมายเพื่อเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภยั 
        สุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551  งบประมาณ 1,715,000 บาท 
เลขานุการโครงการ นางเบญจมาศ อุนรัตน 
ผูจัดการโครงการ  นางรัตนาภรณ ฮิมหมั่นงาน 
 

******************************************* 
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แนวทางการบริหารโครงการ ในแผนปฏิบัติการ 2551 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 

จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

โครงการบูรณาการ        
                
                   

 
 
 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมที่ 4 
กลุมโรค A   กลุมโรค B  กลุมโรค C  กลุมโรค D 

 
             หมายถึง  กลุมโรครายงานความกาวหนาในกิจกรรม ทั้ง งาน และเงิน 
               หมายถึง การจัดสรรกิจกรรมสูกลุมโรค /งาน/ฝาย 
รูปท่ี 3 แสดงการจัดสรรกิจกรรมสูกลุมโรคของโครงการบูรณาการ 1 โครงการ 

 
รูปท่ี 4 แสดงการจัดสรรกิจกรรม และความสัมพันธของการรายงานความกาวหนา 

โครงการ
A

กิจกรรม A

กิจกรรม AA

กจิกรรม AAA

กลุม A

กลุม B

กลุม C

โครงการ
B

กิจกรรม B

กจิกรรม BB

กจิกรรม BBB

กลุม A

กลุม B

กลุม C

โครงการ
C

กิจกรรม C

กิจกรรม CC

กิจกรรม CCC

กลุม A

กลุม B

กลุม C

โครงการ A

กจิกรรม A

กลุม A

โครงการ B

กจิกรรม B

กจิกรรม C

โครงการ C

กลุม B

โครงการ A

กิจกรรม AA

โครงการ B

กิจกรรม BB

โครงการ C

กิจกรรม CC

กลุม C

โครงการ A
กิจกรรม AAA

โครงการ B
กิจกรรม BBB

โครงการ C
กิจกรรม CCC

ผูรับผิดชอบแผน

หัวหนากลุม

ผูรับผิดชอบรายกจิกรรม

ผูรับผิดชอบโครงการ

ผูจัดการโครงการ

คณะกรรมการตดิตามความกาวหนา งาน-เงิน

ผูอํานวยการ

ภ
าย
ใน
ก
ล
ุม

บู
รณ
าก
าร

ก
าร
ต
ดิ
ต
าม

PART   A PART   B

เลขานการโครงการ 
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 จากรูปที่ 3 และ 4 แสดงความสัมพันธของการจัดสรรกิจกรรม จากโครงการบูรณาการ  
สูกลุมโรค โดยในรูปที่ 3 แสดงใหเห็นถึง โครงการบูรณาการ 1 โครงการ จะประกอบดวย กิจกรรมจาก
กลุมโรคหลายๆกลุม และในรูปที่ 4 ใน PART A จะแสดงใหเห็นถึง ในโครงการบูรณาการ 1 โครงการ 
ประกอบดวยหลายกิจกรรมจากกลุมโรค ดังนั้น ในแตละกลุมโรคจะมกีิจกรรมของโครงการบูรณาการ 
ถูกจัดสรรตามสวนที่กลุมโรคนั้นๆรับผิดชอบ (PART B) ซ่ึงในการบรหิารจัดการภายในกลุม จะมกีาร
จัดสรรกิจกรรมสูบุคลากรเพือ่การดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายของกิจกรรมนั้นๆ และในการ
รายงานความกาวหนาของกลุม จะเปนการรายงานความกาวหนารายกจิกรรม ท่ีตองมีการรายงานทั้ง
ผลงาน และผลเงิน  โดยมผีูรับผิดชอบงานแผนงานของกลุม เปนผูรวบรวมผลการดําเนินงานราย
กิจกรรมในแตละโครงการ เพื่อนํามาวิเคราะหผลสําเร็จ ตลอดทั้งปญหาและอุปสรรคเปน รายกจิกรรม 
ของแตละโครงการ(ตามแบบฟอรมการรายงานความกาวหนาโครงการ ) โดยมีหัวหนากลุม เปนผูกํากับ
ติดตาม และรับรองการรายงานความกาวหนาของผูรับผิดชอบแผน กอนที่จะสงรายงานความกาวหนา
ผลงาน และผลเงิน ของกิจกรรมในกลุมภายใตโครงการตางๆใหแก เลขานุการโครงการ จากนัน้ 
เลขานุการโครงการ จะดําเนนิการในสวนของการรวบรวมผลการดําเนินงาน  และปญหาอุปสรรคในแต
ละกิจกรรม ทัง้ผลงาน และผลเงิน (ขอมูลในแบบฟอรมการรายงานความกาวหนาโครงการ ) จากแตละ
กลุมโรค มาทําการวิเคราะห และสังเคราะหเปน รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของโครงการ 
ท้ังผลงานและผลเงิน โดยมีผูจัดการโครงการ เปนผูกํากับติดตาม และรับรองการรายงานความกาวหนา 
เพื่อการรายงานผลการดําเนนิงานตอคณะกรรมการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการ ป 2551 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา โดยมีผูอํานวยการฯ เปนประธานในการตดิตาม  
 นอกเหนือจากที่เลขานุการโครงการ จะตองรายงานความกาวหนาของโครงการตอผูจัดการ
โครงการ และคณะกรรมการติดตามฯ แลว ในสวนของผลการดําเนินงาน เฉพาะสวนของผลการ
ดําเนินงาน ตองมีการรายงานในระบบบริหารจัดการขอมลูงบประมาณ (Estimates program) ดวย โดย
ตองมีการรายงานภายในวันที ่30 ของทุกเดอืน ทั้งนี้ในสวนของผลการเบิกจายงบประมาณ งานการเงิน 
และงาน GFMIS ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา จะเปนผูรายงาน ตามฎกีา
การเบิกจายงบประมาณ  
 ดังนั้นในการรายงานความกาวหนาของเลขานุการโครงการ ตอ คณะกรรมการติดตามฯ จะตอง
มีผลการดําเนนิงาน และผลการเบิกจายงบประมาณที่สอดคลองกัน ทั้งนี้จะตองสงหลักฐานตองาน
การเงิน/พัสดุ เพื่อเขียนฎกีาการเบิกจาย และการตัดยอดงบประมาณในระบบ GFMIS ใหมีความ
สอดคลองกัน (การเบิกจายในระบบบริหารจัดการขอมูลงบประมาณ ตองสอดคลองกับการเบิกจาย
งบประมาณในระบบ GFMIS) 
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ทั้งนี้ ผูที่มีสวนเกี่ยวของหลักในโครงการ จะประกอบดวย 
 
ผูจัดการโครงการ : ผูเห็นชอบในโครงการ และบริหารจดัการโครงการภาพรวม (งาน-เงิน) ติดตาม 
      ความกาวหนา งาน และเงนิ จากกลุมโรค/ฝาย/งาน 
 

เลขานุการโครงการ: ชวยผูจดัการโครงการติดตาม กํากบั ความกาวหนาของโครงการ โดยใช ฟอรมการ 
       รายงานความกาวหนาโครงการ  (ภาคผนวก ข ) และนําขอมูลที่ไดจากแตละกลุม 
       โรค/งาน/ฝาย มาวิเคราะห สรุป ประเมนิกิจกรรม เพือ่ใชเปนขอมูลในการรายงาน 
        ความกาวหนาในระบบบริหาร จัดการขอมูลงบประมาณ (Estimates program) 
 

หัวหนากลุมโรค/งาน/ฝาย รับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจกรรมที่ไดรับการจัดสรรจากโครงการให 
                         เปนไปตามเปาหมายของแตละกิจกรรม ในแตละโครงการ 
 

ผูรับผดิชอบงานแผนของกลุมโรค/งาน/ฝาย รับผิดชอบในการติดตาม วิเคราะห สรุปประเมินกจิกรรม  
                                      และรายงานความกาวหนา/อุปสรรค ในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่กลุมไดรับจัดสรร  
                                       ตามฟอรมการรายงานความกาวหนาโครงการ (ภาคผนวก ข ) 
 
ผูรับผดิชอบรายกิจกรรม  รับผิดชอบในกจิกรรมที่ไดจดัสรรสูกลุม โดยตองรายงานความกาวหนา งาน  
              และเงนิแกผูรับผิดชอบแผนของกลุม/ งาน/ ฝาย 
  

 ในกรณีที่กิจกรรมของกลุม/ งาน/ ฝาย เปนกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบัติการ/ อบรม/ สัมมนา ใน
กรณีนี้ กลุม/ งาน/ ฝาย โดยผูรับผิดชอบในกิจกรรมประชมุเชิงปฏิบัติการ/ อบรม/ สัมมนา นั้น ตองเขียน
โครงการยอยตามแบบเสนอโครงการ สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา  
(ภาคผนวก ก ) เพื่อการขออนุมัติเพิ่มเติมจากโครงการบูรณาการ (โครงการยอย) โดยมีผูเกี่ยวของ ดังนี ้
 
ผูรับผดิชอบรายกิจกรรม  เปนผูเขียนโครงการยอยตามแบบเสนอโครงการ สํานักงานปองกันควบคุม 
   โรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา  (ภาคผนวก ก ) และระบุรายชื่อ ที่อยู เบอรโทร  
                 e-mail ลงในหวัขอ ผูรับผดิชอบโครงการ 
 
หัวหนากลุมโรค/งาน/ฝาย รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการยอย และลงนามเปน  
   ผูเสนอโครงการ 
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ผูจัดการโครงการบูรณาการ ลงนาม ผูเห็นชอบโครงการ 
 ในการนี้ เลขานุการโครงการบูรณาการ จะตองเปนผูชวยจัดการโครงการภาพรวม (งาน-เงิน) 
ติดตามความกาวหนา งาน และเงิน จากกลุมโรค/งาน/ฝาย โดยใช ฟอรมการรายงานความกาวหนา
โครงการ (ภาคผนวก ข ) ดวยการประสานงานกับผูรับผิดชอบแผนของกลุม แลวนาํขอมูลที่ไดจากแตละ
กลุมโรค/งาน/ฝาย มาวิเคราะห สรุปประเมนิกิจกรรม เพือ่ใชเปนขอมูลในการรายงานความกาวหนาใน
ระบบบริหารจัดการขอมูลงบประมาณ (Estimates program)  
 
 

เลขานุการโครงการ  ทําหนาท่ีในการรายงานความกาวหนาใน 
ระบบบริหารจัดการขอมลูงบประมาณ (Estimates program) 

http:// 203.157.41.107/estimates_new 
ชื่อผูใช user29 

รหัสผาน  Admin 
 
 

***************************************** 
 

ระบบบริหารจัดการขอมลูงบประมาณ (Estimates program) 
 
 เปนเครื่องมือในการสรางโครงการ เพื่อขออนุมัติโครงการ และเมื่อโครงการไดรับการอนุมัติให
ดําเนินการไดแลวจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน (ผลงาน) และการใชจายงบประมาณ (ผลเงิน)เปน
รายโครงการผานระบบ ทําใหบุคลากรที่ทําหนาที่ในการกํากับดแูล ติดตามโครงการในระดับหนวยงาน 
และระดับกรม สามารถทราบความเคลื่อนไหวของโครงการตางๆ เปนรายเดือน และรายไตรมาสได
อยางสะดวก รวดเรว็ ครอบคลุม และครบถวน ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการติดตามผลงาน และผล
เงนิ การโอนเงนิ หรือโอนโครงการ ทําใหสามารถสรุปขอมูลรายงานไดรวดเร็ว และนาํไปใชประโยชน
ในการบริหารจัดการของผูบริหารไดทันเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
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การเขาสูระบบ 

ผานทาง       http:// 203.157.41.107/estimates_new 
 

ซ่ึงจะแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 แสดงหนาจอการเขาสูระบบบริหารจัดการขอมูลงบประมาณ (Estimates program) 
 
การ Login 
 ในการเขาสูระบบ ตองใสขอมูล ช่ือผูใช  user29 และ รหัสผาน  Admin แลวคลิก เขาสู
ระบบ เพื่อเขาใชงาน ระบบจะแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 6 แสดงหนาจอหลังจากที่ทําการ Login 



 แนวทางบริหารโครงการ 51 สคร.5                                                                                                                                                  หนา 14

การรายงานความกาวหนา 
 
 
 
 
 
 
 
      เลือกเมนู  
รายงานความกาวหนาโครงการ 
คลิก เพิ่มรายงานความกาวหนาโครงการ จะแสดงหนาจอดังรูปที่ 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 แสดงหนาจอการเพิม่ขอมูลรายงานความกาวหนาโครงการ 
ทั้งนี้ตองเลือก    ปงบประมาณ 2551 
เลือกแบบฟอรมของโครงการ  วิจัย 
    ประชุม-อบรม-สัมมนา 
    สรางเสริมสุขภาพ 
    เผยแพรและประชาสัมพันธ 
    งบลงทุน 
เลือกผลผลิต    เลือกผลผลิตของโครงการที่ตองการรายงาน (ผลผลิตที่ 1-5) 
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เลือก    โครงการในแผน  
เลือก    เงินงบประมาณ 
 
และเมื่อคลิกคนหา จะแสดงหนาจอดังรูปที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 8 แสดงหนาจอรายการโครงการที่ตองการรายงานความกาวหนา 
เมื่อคลิกโครงการที่ตองการรายงานความกาวหนาจะพบหนาจอสําหรับทําการเพิ่มขอมูล ดังรูปที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 9 แสดงหนาจอการเพิม่ขอมูลรายงานความกาวหนาโครงการ 
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รายละเอียดของการรายงานความกาวหนา 
ขอมูลโครงการ หมายถึง รายละเอียดขอมูลโครงการ ซ่ึงเปนรายละเอยีดของขอมูลทั้งหมดของ 
  โครงการ ที่แสดงรายการบางสวน โดยเชือ่มโยงจากเมนูแผนการของบประมาณ เมือ่ 
  คลิกจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 10 
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 รูปท่ี 10 แสดงหนาจอในสวนขอมูลโครงการ  
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โครงการ (P)  
 เลขานุการโครงการจะตองทาํการกรอกรายละเอียดขอมูลโครงการเพิ่มเติม โดยคลิกเลอืกใน
สวน “โครงการ” จะปรากฏหนาจอ ดังรูปที่ 11 แลวกรอกรายละเอยีดตามที่กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความสําคัญของปญหา 

วัตถุประสงค 

ระเบียบวิธีวิจัย 

กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน/ขัน้ตอน 

ตัวชี้วัด ผลผลิต 
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รูปท่ี 11 แสดงหนาจอขอมูลโครงการ (P) 

กลุมเปาหมาย 

พื้นท่ีศึกษา 

หนวยงานอื่นท่ีรวมโครงการ 

ประโยชนท่ีไดรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการ 

เร่ิมตน 

สิ้นสุด หัวหนาโครงการ 

หนวยงาน 

โทรศัพท 

โทรสาร 

E-mail 
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คําอธิบายหัวขอท่ีตองลงรายละเอียดในขอมูลโครงการ (P) 
ความสําคัญของปญหา  ระบุความสําคญัของปญหาโดยสังเขป โดยระบุถึงเหตุผลความจําเปนในการ 
   จัดทําโครงการ และควรระบุสถานการณโรคที่เปนปญหาในกรณีที่เปน 
   โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อแกไขปญหาในพืน้ที่ 
 
วัตถุประสงค  ระบุวัตถุประสงคของโครงการวิจยัที่ทําการศึกษา (แบบวิจัย) 
   ระบุวัตถุประสงคของโครงการประชุม อบรม สัมมนา  
   (แบบประชุม อบรม สัมมนา) 
   ระบุ วัตถุประสงคเชงิจุดมุงหมายทีแ่สดงผลประโยชนตอกลุมเปาหมาย เปน 
   กลุมเปาหมายเฉพาะจากการดําเนินงานโครงการนี้ อางอิงดวยปริมาณ  
   ระยะเวลา สถานที่ สามารถวัด และประเมนิผลได (แบบสรางเสริมสุขภาพ- 
   ประชาสัมพันธ) 
 
ตัวชี้วัด ผลผลิต/ ผลลัพธ/ ผลกระทบ และเปาหมาย 
 ผลผลิต  หมายถึง ผลผลิตที่ไดจากการดําเนินกจิกรรมหลักของโครงการ บอกจาํนวน  
   ผลผลิตในเชิงปริมาณ โดยเปรียบเทียบกบัเปาหมายทีก่าํหนดไววาไดผลผลิต 
   อะไร เทาใด ในกรณีที่ไมสามารถรายงานเปนผลผลิตได ใหรายงาน 
   ความกาวหนาของผลการดําเนินงานนัน้ๆ โดยระบใุหชัดเจนวากําลัง 
   ดําเนินการในขั้นตอนใด 
 ผลลัพธ  คือ ผลที่โครงการตองการใหบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปาหมาย 
   ของโครงการ 
 ผลกระทบ คือ ผลงานที่คาดวาจะกอใหเกิดผลดี หรือผลเสีย ในระยะยาว อยางไร โดย 
   ประโยชนที่ลงสูประชาชนนั้น ประชาชนจะไดรับประโยชนอะไรบางจากการ 
   ดําเนินการของโครงการ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  ระบุรายละเอยีดของระเบียบวิธีวิจยั พอสังเขป โดยอธิบายใหเห็นภาพวาตอง 
   ทําอะไรบาง มใิชระบุเพยีงประเภทของการวิจัย (แบบวิจยั) 
 
กิจกรรม/ วิธีดําเนินงาน/ ขัน้ตอน 
   เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานในโครงการ โดยระบุตามขั้นตอนในแตละชวงเวลา 
   กอน – หลัง  
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กลุมเปาหมาย  ระบุประชากรกลุมเปาหมายที่ทําการศึกษา 
 
พื้นท่ีศึกษา  ระบุพื้นที่ที่ทําการศึกษา 
 
หนวยงานอื่นท่ีรวมโครงการ 
   ระบุช่ือของหนวยงานอื่นทีร่วมดําเนนิงานโครงการ 
 
ประโยชนท่ีไดรับเมื่อสิ้นสุดโครงการ 
   ระบุประโยชนที่ไดรับเมื่อส้ินสุดโครงการ และกลุมผูไดรับประโยชน ทั้ง 
   ภายใน และภายนอกหนวยงาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการ 
   หมายถึงจํานวนปที่ดําเนนิการตลอดทั้งโครงการ 
 เร่ิมตน  ระบุวัน/ เดือน/ ปที่เร่ิมตนโครงการ ตามที่กาํหนดไวในแผน 
 สิ้นสุด  ระบุวัน/ เดือน/ ปที่ส้ินสุดโครงการ ตามที่กาํหนดไวในแผน 
 
หัวหนาโครงการ  หมายถึง ผูจัดการโครงการ หรือเลขานุการโครงการโดยระบุช่ือ-สกุล ที่ระบุ 
   ตามแผนที่ไดรับอนุมัติจากกรม 
 
หนวยงาน  คือ หนวยงานที่สังกัดของหวัหนาโครงการ 
 
โทรศัพท  เปน เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดของหัวหนาโครงการ  
   (มือถือ หรือ ที่ทํางาน) 
 
โทรสาร   คือ เบอรโทรสารที่สามารถติดตอไดของหัวหนาโครงการ 
 
E-mail   คือ e-mail ของหัวหนาโครงการ 
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ไตรมาสที่ 1 
 เปนรายละเอยีดขอมูลผลการดําเนินงานของโครงการในชวงไตรมาสที ่1 (ตุลาคม-ธันวาคม) 
เปนการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนรายกิจกรรมที่ไดตั้งเอาไว  
 
ไตรมาสที่ 2-4  
 เปนรายละเอยีดขอมูลโครงการไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที ่4 เปนการรายงานผล
ของการดําเนนิงานตอเนื่องจากไตรมาสทีผ่านมา ท้ังนี้จะไมนํารายงานความกาวหนาของไตรมาสกอน
มารวมไวในชองผลการดาํเนินงานในไตรมาสที่รายงานปจจุบัน  
 ซ่ึงเมื่อคลิกในไตรมาสตางๆจะแสดงหนาจอ ดังรูปที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรอยละผลการดําเนนิงาน 
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 รูปท่ี 12 แสดงหนาจอของการรายงานความกาวหนาในรายไตรมาส 
 
คําอธิบายหัวขอท่ีตองลงรายละเอียดในการรายงานความกาวหนา 
 
รายงานรอยละผลการดําเนนิงาน 
  การรายงานผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละของแตละไตรมาส (%) โดยเปนการระบ ุ
  รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผน ซ่ึงเปนผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส  
  และเมื่อรวมทัง้ 4 ไตรมาสแลวจะเทากับรอยละ 100  
 
ผลการดําเนินงานแตละไตรมาส/ผลการศกึษา 
 แบบวิจัย ระบรุายละเอียดของผลการศึกษา แยกเปนแตละไตรมาส ทั้งนี้จะไมนําผลในไตรมาส 
  กอนหนามารายงานซ้ําอีก  

ผลการดําเนินงานแตละไตรมาส 

ผลการศึกษา 

ผลผลิต 

แผนที่ตองดาํเนินการตอไป 

ปญหา-อุปสรรค 

ขอเสนอแนะ/ แนวทางแกไข 

กรณีท่ีมีการปรับแผนงาน/โครงการ 

สถานะของการดําเนินโครงการ 
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แบบประชุม อบรม สัมมนา 
  รายงานผลการดําเนินงานเปนจํานวนของผูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ตามความ 
  เปนจริง (หนวยนับเปน ราย) 
แบบสรางเสรมิสุขภาพ 
  รายงานผลการดําเนินงานเปน ผลผลิตเชิงปริมาณ  
แบบเผยแพรประชาสัมพนัธ 
  รายงานผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ ที่ตั้งไวในแตละขั้นตอน โดย 
  รายงานเปนผลผลิตเชิงปริมาณ ทั้งรูปแบบ ปริมาณ ระยะเวลา และวิธีการในการ 
  ดําเนินการเพื่อการเผยแพร และประชาสัมพันธ  
 
ผลผลิต  เปนผลผลิตเชิงปริมาณที่โครงการกําหนดไว ที่สามารถผลิตไดจริง เปรียบเทียบกับที่ตั้ง 
  ไวในโครงการ 
 
แผนที่ตองดาํเนินการตอไป 
  เปนแผนงาน หรือ แนวทาง หรือ กิจกรรมที่จะมีการดําเนินงานในไตรมาสตอไป ตาม 
  ขั้นตอน กอน – หลัง 
 
ปญหา-อุปสรรค คือ ปญหา และอุปสรรคที่พบในการดําเนนิงานในแตละไตรมาส ที่ทําใหการ 
  ดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย เพื่อการวางแผนแกไขในไตรมาสตอไป 
 
ขอเสนอแนะ/ แนวทางแกไข 
  เปนขอเสนอแนะจากการดําเนินงาน เพื่อการปรับรูปแบบ หรือ แนวทางการดําเนนิงาน  
  อยางไรที่จะกอใหเกดิประโยชน หรือบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพในแต 
  ละไตรมาส เพือ่ปรับปรุงแกไขในไตรมาสตอไป 
 
กรณีท่ีมีการปรับแผนงาน/โครงการ 
  ระบุรายละเอยีดของกิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา และงบประมาณที่มีการปรับ 
  แผนปฏิบัติการ/ โครงการ และระบุสาเหตขุองการปรับแผนปฏิบัติการ/ โครงการ  
  ดังกลาวดวย 
 
 



 แนวทางบริหารโครงการ 51 สคร.5                                                                                                                                                  หนา 25

สถานะของการดําเนินโครงการ 
  สถานะของโครงการ ประกอบดวย  
   อยูระหวางการดําเนินงาน หมายถึง ยังไมส้ินสุดโครงการ 
   ดําเนินการแลวเสร็จ หมายถึง ส้ินสุดโครงการ 
   ยกเลิกโครงการ หมายถึง โครงการประสบปญหาไมสามารถดําเนินการตอไป 
   ได จําตองยกเลิกโครงการ 
 

*************************************************** 
 

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณป 2551 
 

ไตรมาสที่  1  22.5% 
ไตรมาสที่  2  46.0% 
ไตรมาสที่  3  70.0% 
ไตรมาสที่  4  94.0% 

 
*************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แนวทางบริหารโครงการ 51 สคร.5                                                                                                                                                  หนา 26

การรายงานผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละของแตละไตรมาส (%) 
 เปนการรายงานรอยละของกจิกรรมที่มีการดําเนินการแลวตามแผนปฏบิัติการ ซ่ึงเปนผลการ
ดําเนินงานในแตละไตรมาส ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้ง 4 ไตรมาสจะเทากับ รอยละ 100 โดยแผนปฏิบัติการ
จะตองแบงสดัสวนเปนรอยละในแตละไตรมาส โดยจะเชือ่มโยงกับเมนรูายงานการใชงบประมาณ 
ดังรูปที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 13 แสดงหนาจอการรายงานความกาวหนาผลการดาํเนินงาน 

คิดเปนรอยละของแตละไตรมาส (%) 

รายงานรอยละผลการดําเนนิงาน 
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ภาคผนวก ก 
แบบเสนอโครงการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   
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ก.1 แบบเสนอโครงการ สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   
ชื่อโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงคของโครงการ  
 วัตถุประสงคหลัก 
 วัตถุประสงคเฉพาะ   

3.ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
4. พื้นท่ีดําเนินการ 

5. กลุมเปาหมายของโครงการ (Target Group) 
6. กลุมผูใชประโยชนจากโครงการ (Customer Group) 
7. จํานวนบุคลากรที่รวมโครงการ (Stakeholders Groups) 
8. ผลผลิตของโครงการ 
9.วิธีดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน 
10. 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. กิจกรรมหลัก 1             

2. กิจกรรมหลัก 2             

2.1.กิจกรรมยอย2.1             

2.2 กิจกรรมยอย 2.2             

3 กิจกรรมหลัก 3             
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11.  งบประมาณ         
 ประเภทงบประมาณ งบดําเนินการ    ผลผลิตท่ี                  กิจกรรมหลัก 

1. กิจกรรมหลัก 1 งบประมาณ       ........บาท 

2. กิจกรรมหลัก 2 งบประมาณ       ........บาท 

 รวมงบประมาณ ท้ังสิ้น  บาท     (บาทถวน) 
 
กิจกรรม กลุมเปาหมาย ระยะเวลา  สถานที่  ประมาณการคาใชจาย  ผูรับผิดชอบ 

1. บุคลากร ....
จํานวน......  คน 

พ.ค. – มิ.ย. 
51 

สถานบริการ
ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา,
บุรีรัมย,
สุรินทร, 
ชัยภูมิ 

จังหวัดนครราชสีมา 
- คาเบี้ยเลี้ยง  
11 คน x126 บาท x  8 วัน                   
                                      =      11,088  บาท 
จังหวัดบุรีรัมย 
- คาเบี้ยเลี้ยง  
     11 คน x210 บาท x 7 วัน                 
                                      =     16,170 บาท    
- คาที่พัก 
      11 คน x 350 บาท x 5 คืน                 
                                     =       19,250 บาท 
จังหวัดสุรินทร 
- คาเบี้ยเลี้ยง                                             
 11 คน x 210  บาท x 5 วัน  =  11,550 บาท 

   - คาที่พัก 
   11 คน x 350 บาท x 4 วัน=   15,400 บาท 
จังหวัดชัยภูมิ 
- คาเบี้ยเลี้ยง 
 11 คน x 210 บาท x 6 วัน = 13,860 บาท     
- คาที่พัก 
11 คน x 350 บาทx 4 วัน =     15,400 บาท 
                                     

ขอต้ัง  102,718 บาท  

นาย.... 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง บุคลากร สคร 5 ตค.50-กย.
51 

ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา,
บุรีรัมย,
สุรินทร, 
ชัยภูมิ 

 50,000  บาท นายอภิรัตน 
โสกําปง 

คาวัสดุสํานักงาน  บุคลากร สคร 5 ตค.50-กย.
51 

  8,650  บาท นายอภิรัตน 
โสกําปง 
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หมายเหตุ    งบประมาณสามารถคละหมวดรายจายได 
12. ระยะเวลาดําเนินการ     
 พฤศจิกายน 2550 – สิงหาคม 2551 

13.การติดตามและประเมินผล 
14. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

15. ผูรับผดิชอบโครงการ    

16. ผูเสนอโครงการ 

17. ผูเห็นชอบโครงการ 

18. ผูอนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก ข 
แบบรายงานความกาวหนา  สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   
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แบบรายงานความกาวหนา  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   
 

รายงานไตรมาสที่................เดือน.................... 
ชื่อโครงการ................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
แผนงานหลัก............................................................................................................................................... 
ผลผลิต......................กิจกรรมหลัก............................งบประมาณที่เบิกจาย.....................................บาท 
กลุมโรค/งาน/ฝายท่ีรายงานความกาวหนา................................................................................................. 
กิจกรรมของโครงการที่กลุมโรค/งาน/ฝายรับผิดชอบ(ระบุช่ือของกิจกรรม).............................................. 
.................................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค/ เปาหมายของกิจกรรม......................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
วิธีการดําเนินงานรายกิจกรรม.................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ผลการดําเนินงานรายกิจกรรม.................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ผลผลิตของกจิกรรม(ระบุในเชิงปริมาณ)................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการในไตรมาสตอไป(ระบุเวลาดําเนินการ)……………………………………. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ.............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
 
...................................................     .................................................. 
ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบแผนของกลุม    ผูตรวจสอบรายงาน/หัวหนากลุม 
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คําอธิบายในการรายงานความกาวหนา 
รายงานไตรมาสที่ ระบุไตรมาสที่รายงานความกาวหนา 
เดือน   ระบุเดือนที่รายงานความกาวหนา 
ชื่อโครงการ  ระบุช่ือโครงการบูรณาการทีก่ิจกรรมบรรจอุยู 
แผนงานหลัก  ระบุแผนงานหลักที่โครงการบูรณาการบรรจุอยู 
ผลผลิต   ระบุผลผลิตที่โครงการบูรณาการไดรับการจัดสรร 
กิจกรรมหลัก  ระบุกิจกรรมหลักที่โครงการบูรณาการไดรับการจัดสรร 
งบประมาณที่เบิกจาย (บาท)  

ระบุจํานวนงบประมาณที่มีการเบิกจาย (เฉพาะในไตรมาสที่รายงาน) 
กลุมโรค/งาน/ฝายท่ีรายงานความกาวหนา  

ระบุช่ือกลุมโรค/งาน/ฝาย 
กิจกรรมของโครงการที่กลุมโรค/งาน/ฝายรับผิดชอบ(ระบุช่ือของกิจกรรม) 
วัตถุประสงค/ เปาหมายของกิจกรรม  

ระบุวัตถุประสงค หรือเปาหมายของกจิกรรมที่กําหนดไวในโครงการ  
(กิจกรรมนี้ดําเนินการเพื่ออะไร) 

วิธีการดําเนินงานรายกิจกรรม  
ระบุรูปแบบ หรือวิธีการดําเนินกิจกรรมเพือ่บอกวากจิกรรมที่รายงานม ี
 การดําเนนิการอยางไรในไตรมาสที่รายงาน (เฉพาะกิจกรรมที่รายงาน) 

ผลการดําเนินงานรายกิจกรรม  
ระบุผลที่ไดจากการดําเนินกจิกรรม (เฉพาะกิจกรรมที่รายงาน) 

ผลผลิตของกจิกรรม(ระบุในเชิงปริมาณ)  
ระบุผลผลิตที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม ในเชิงปริมาณ แจงจํานวน และหนวย 
นับของกิจกรรม 

กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการในไตรมาสตอไป(ระบุเวลาดําเนินการ)  
ระบุกิจกรรมที่มีความตอเนือ่งกับ กิจกรรมที่รายงานนี้ เพื่อบอกวาจะทําอะไร 
ตอไป ชวงระยะเวลาไหน 

 ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
   ระบุปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งระบุขอเสนอแนะ หลังจากที่ได 
   ดําเนินกิจกรรม ดังกลาว 
ผูรายงาน/ผูรับผิดชอบแผนของกลุม  ลงชื่อผูทําการรายงานความกาวหนา 
ผูตรวจสอบรายงาน/หัวหนากลุม   ลงชื่อผูตรวจสอบรายงานความกาวหนา 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อโครงการ และกจิกรรม ในแผนปฏิบัติการ 2551 
  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา   
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แผนงานหลักท่ี 2 แผนงานพัฒนาเครือขายวิชาการ 
ผลผลิตท่ี 1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1   
1.โครงการพัฒนาการฝกอบรมเพื่อสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา ป 2551 
 กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมในการสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค และภยัสุขภาพ 
        งบประมาณ  60,880 บาท 
2.การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรที่เกี่ยวของกบัการฝกอบรม  งบประมาณ  17,200 บาท 
3.การพัฒนาระบบบริหารจดัการการฝกอบรม   งบประมาณ  31,140 บาท 
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปบทเรียนการดําเนนิงานพัฒนาการฝกอบรมเพื่อสนับสนุนการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคมุโรค และภัยสุขภาพ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ป 2551 

งบประมาณ  2,600 บาท 
 

2.โครงการจดัทําวารสารวิชาการ และจดหมายขาว สํานกังานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ป 2551     
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1. คาจัดทํารูปเลมวารสาร      งบประมาณ 75,000 บาท 
2.คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      งบประมาณ  42,000 บาท 
3. คาจัดพิมพจดหมายขาว      งบประมาณ 70,000 บาท 
 
3.โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปองกัน ควบคุมโรค และภัย สุขภาพสําหรับผูบริหารและผู 
     ปฏิบัติในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา  
      ป 2551  
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1. ประชุมเตรียมหลักสูตรการฝกอบรม เชิงปฏิบัติการ เฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค ไขเลือดออกฯ และ
สงหนังสือเชิญประชุม      งบประมาณ 10, 080 บาท  
2.อบรมหลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค ไขเลือดออกฯ 

งบประมาณ 119,350 บาท 
3.ติดตามการดาํเนินงานในพืน้ที่      งบประมาณ   21,672 บาท 
4. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ      งบประมาณ    6, 000 บาท  
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แผนงานหลักท่ี 3      แผนงานพัฒนางานวจิัย 
ผลผลิตท่ี 1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1  งบรายจายอื่น 
4.โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช ในเขตสาธารณสุขที่ 13 
5.โครงการปองกันและควบคุมปญหาสุขภาพของวัยรุนในสถานศึกษาของเขตสาธารณสุขที่ 13 โดยการ 
     มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (โครงการตอเนื่อง ป 2) 
6.โครงการศึกษารูปแบบการดําเนินงานอาชีวอนามัยในระดับอําเภอ ตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติการ 
    ใหบริการอาชีวอนามัยสําหรับสถานบริการสุขภาพศกึษากรณใีนโรงพยาบาลชุมชนที่ยังไมม ี
                 หนวยบริการอาชวีเวชกรรม     
 
ผลผลิตท่ี 1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1  งบดําเนนิงาน 
7. โครงการพฒันาคุณภาพงานวิจยั สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จงัหวัดนครราชสีมา 
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.การพัฒนาคณุภาพนักวิจยั สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 
         งบประมาณ     5,200 บาท 
2. การพัฒนาคณุภาพงานวจิัย      งบประมาณ 296,430 บาท 
 2.1 รวบรวมผลงานวิจยัที่ดําเนินการภายใน 5-10 ป 
 2.2 จัดทํารูปเลมรวบรวมผลงานวิจยั ปงบประมาณ 2550 
 2.3 จัดประชุมพิจารณาผลงานวิจยัที่จะผลักดันใหเปนขอเสนอแนะเชงินโยบายโดย 
       คณะกรรมการวิจยั 
 2.4 สนับสนุนและผลักดันผลงานวิจยัใหนาํไปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 2.5 พบอาจารยที่ปรึกษา 
 2.6 จัดประชุมพิจารณาบทความเพื่อการลงตีพิมพในวารสาร 
 2.7 สนับสนุนและผลักดันใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทวีิชาการระดับตางๆ และ 
       สนับสนุนใหมีการเผยแพรในวารสารวิชาการ/web site ระดับชาต ิ
 
8.โครงการพัฒนานักวิจยัหนาใหม ของสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.รวบรวมโครงรางงานวิจยัใหคณะกรรมการวิจยัพิจารณา และจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารพิจารณาโครง
รางวิจัย         งบประมาณ 48,988 บาท 
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงรางวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัย กรมควบคมุโรค       งบประมาณ 6,200 บาท 
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนําเสนอผลงานวิจยัป 2550    งบประมาณ     5,300 บาท 
4.การปรึกษาผูเชี่ยวชาญแตละสาขา      งบประมาณ   55,314 บาท 
5.การฝกปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานโครงรางวิจัย   งบประมาณ 285,880 บาท 
6.การประชุมเชิงปฏิบัติการ นําเสนอสรุปผล และการเขียนรายงานผลการศึกษาวจิัย 

งบประมาณ 31,848 บาท 
แผนงานหลักท่ี 5       แผนงานพัฒนาองคกร 
ผลผลิตท่ี 2 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 
 
9.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ สํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  
                  ป 2551      งบประมาณ 1,903,460 บาท 
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1. การพัฒนาระบบการนําองคกร 

1.1 พัฒนาระบบกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
1.2 วิเคราะหขอมูลโครงการเพื่อกําหนดแผนปฏิบัติงาน และวางแผนพฒันา และปรับปรุง 
โครงการ 
1.3 เผยแพรขอมูลแกผูเกี่ยวของ 
1.4 ดําเนินงานตามแผน 
1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และคูมือการปฏิบัติงานกําจดัมูลฝอยติดเชื้อ 

2. การใหการสนับสนุนชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพ 
 2.1 กิจกรรมสนับสนุนชุมชนในการเสริมสรางสุขภาพ 
3.การพัฒนายทุธศาสตร และแผนปฏิบัติการ 
 3.1พัฒนาระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการป 2551 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  
 นครราชสีมา 
  - จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการป 2551 สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
  - จัดทํารายงานประจําป 2550 
  - จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ เร่ืองการประสานแผนปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การ 
     เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ป 2551 
  - จัดทําคูมือประกอบการพฒันาศักยภาพเครือขายผูรับผิดชอบแผน สํานักงานปองกนั 
     ควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
  - ประชุมพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบแผนของกลุมโรค ในสํานักงานปองกันควบคุม 
    โรคที่ 5 นครราชสีมา 
  - ประชุมติดตามสนับสนุนการดําเนินงานกลุมโรค (Site Visit) 
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  - ประชุมติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน และผลการเบิกจายงบประมาณราย 
    ไตรมาส 
  - การประชุมผูบริหาร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน 
  - สรุปบทเรียนการดําเนนิงานดานแผนยุทธศาสตร ของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่  
    5 นครราชสีมา 
4. การพัฒนาระบบการใหบริการลูกคา 
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 5.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการวางแผน และการดาํเนินงาน 
 5.2 พัฒนาเครอืขายไอท ี
6.การพัฒนาระบบการจดัการความรู 
 6.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
 6.2 รวมงานมหกรรม KM 
7.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกบัการทํางานตามบทบาทภารกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 7.1 เสริมสรางการปฏิบัติตามคานิยมองคกรของบุคลากร สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5  
       นครราชสีมา 
 7.2 พัฒนาสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมาใหนาอยูนาทํางาน 
8.การพัฒนาบคุลากร 
 8.1 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่ 5  
       จังหวดันครราชสีมา (PMS) 
 8.2 ประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เร่ืองการจัดการความรู สํานักงาน 
       ปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 
 8.3 พัฒนา Competency สวนขาดโดยการจัดประชุมหรือสงไปอบรม 
 8.4 ประชุมเสวนาวิชาการ Show & Share 
 8.5 พัฒนาหองสมุด 
 8.6 ประเมินผลหลังการพัฒนา Competency ป 2550 
 8.7 การพัฒนาบุคลากรดานการขอรับสนับสนุนทุน จากแหลงทุนโดยตรงเพื่อการดําเนินงาน  
       เฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ เขต 13 
9.การพัฒนาระบบการจดัการกระบวนการ 
 9.1 กระบวนการสนับสนุนเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูดานการเงิน และพัสด ุ
 9.2 กระบวนการสนับสนุนเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูดานการเจาหนาที่ และสารบรรณ 
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 9.3 พัฒนาสมรรถนะดานจิตสํานึกในการใหบริการของบุคลากรฝายบริหาร 
 9.4 พัฒนาระบบการแจงขอมูลเตือนการใชจายเงินงบประมาณ 
10. การพัฒนาระบบประเมินผล 
 10.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวดั กพร. 
  - ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ป 2550 Bureau Scorecard,  
     Balanced Scorecard 
  - ประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
  - ประชุมทบทวน ปรับปรุง Bureau Scorecard Template, Balanced Scorecard  
                  Template 
  - ประชุมชี้แจง ถายทอด เปาหมายตวัช้ีวดั ติดตาม กํากับ 
  - ประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเชื่อมโยงความด ี
     ความชอบ 
  - จัดทําเขาเลม Template Bureau Scorecard, Balanced Scorecard ป 51  
11.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปบทเรียน การดําเนินงานเพื่อการพฒันาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 
สํานักงานปองกัน ควบคุมโรคที่ 5 จังหวดันครราชสีมา 
12.ประชุมคณะทํางานโครงการเพื่อติดตาม กํากับการดําเนินงานรายไตรมาส 
 
10.โครงการพฒันาระบบบรหิารจัดการทรพัยากร ในการสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกนั  
      ควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.การสนับสนุนงานบริหารจดัการ 
 - คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
 - คาซอมครุภัณฑ 
 - คาซอมแซมสิ่งกอสราง 
 - คาจัดสวน 
 - คาจาง รปภ. 4 คน พนักงานทําความสะอาด 7 คน 
 - คาเก็บขยะตดิเชื้อ 
 - คาระวาง รับ/สงวัคซีน 
 - คาจางหมาอืน่ๆ   
 - คาวัสดุงานบานงานครัว 
 -คาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ
 -คาวัสดุโฆษณา 
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 -คาวัสดุส่ิงกอสราง 
 -คาวัสดุการเกษตร 
 -วัสดุคอมพวิเตอร 
 -คาวัสดุสนับสนุนการประชุม/อบรม 
 -การตรวจสอบจัดเตรียมเอกสารการเงิน 
 -การแลกเปลีย่นเรียนรูและสรุปบทเรียนการดําเนินงานพฒันาระบบบรหิารจัดการทรพัยากร 
   เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  
  
แผนงานหลักท่ี 6     แผนงานพัฒนาขาวกรองโรค/ภัยสุขภาพ และการตอบโต ภาวะฉุกเฉินทาง 
       สาธารณสุข 
ผลผลิตท่ี 5 กิจกรรมหลักท่ี 5.1 
 

11. โครงการพฒันาระบบเฝาระวัง ขาวกรองโรคและภัยสุขภาพ  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.การพัฒนาศนูยขาวกรองเตือนภัย เพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในพื้นที่ 
สาธารณสุขเขต 13 
 1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพือ่สรุปบทเรียนในการดําเนนิงาน เพื่อการพัฒนาระบบขาวกรอง 
       เตือนภยัเพือ่สนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในพื้นที ่
                    สาธารณสุขเขต 13 ป 2551 
 1.2 อํานวยการ ประสานงานวัสดุสํานักงาน น้ํามันเชื้อเพลิง ประชุมคณะทํางาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายระบบเฝาระวัง และขาวกรอง 
3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิเคราะห สังเคราะหขาวกรองของ สคร.5 นม 
4.พัฒนาบุคลากรดานการจัดทําขาวกรอง 
5.จัดทําฐานขอมูล การประมวลผล และพฒันาเทคโนโลย ี
 5.1 จัดทําระบบฐานขอมูลโดยกระบวนการจัดการความรู 
 5.2 พัฒนาระบบความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลขาวกรอง 
 5.3 ประเมินการใชงานฐานขอมูล 
 5.4 เฝาระวังสิง่แวดลอมในพื้นที่อับอากาศของสถานประกอบการกลุมเสี่ยง 
 5.5 เฝาระวังสิง่แวดลอมในการทํางานของสถานประกอบการ ในพืน้ทีส่าธารณสุขเขต 13 
 5.6 ประเมินสถานการณดานสิ่งแวดลอมของผูประกอบการ กลุมเสี่ยงตอโรคประสาทหูเสื่อม 
       จากการทํางาน 
 5.7 คนหาผูปวยมาลาเรีย และเฝาระวังทางกีฏวิทยา 
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 5.8 ประชุมติดตามการปฏิบัติงานระบบเฝาระวัง และวเิคราะหสถานการณโรคติดตอนําโดย 
        แมลง 
 5.9 เผยแพรขาวกรองเตือนภยั ดวยระบบ GIS 
 5.10 เผยแพรขาวกรองเตือนภัยดวยระบบอื่นๆ 
6.นิเทศติดตาม/ ประเมินระบบเฝาระวังฯ 
7.จัดทําและเผยแพรรายงานสถานการณโรค หรือขาวกรองฯ 
8.พัฒนาเครือขายโรคติดตอจากสัตวสูคน 
9.พัฒนาเครือขายการดําเนินงาน เฝาระวังปองกันควบคมุโรคไมติดตอ สคร.5 
 
12. โครงการศกึษาสภาวะสุขภาพของประชาชนบริเวณโรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคอง แบบสูบกลับ  
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.เก็บขอมูลในพื้นที ่
2.คาตอบแทนคนประวัติผูปวย 
3.คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวเิคราะหขอมูล 
 
13.โครงการประเมินสถานการณโรคซิลิโคซีสในสถานประกอบการกลุมเสี่ยงพื้นที่สาธารณสุข เขต 13      
       นครราชสีมา       
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.เก็บขอมูลในพื้นที ่
2.คาตอบแทนแพทยผูเชีย่วชาญอานฟลมเอ็กซเรยปอด 
3.คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 
14.โครงการพฒันาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว เพื่อควบคมุการระบาดของโรค และภยัสุขภาพ ที่เปนภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในพืน้ที่สาธารณสุข เขต 13 ป 2551 
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.การประเมินมาตรฐาน และความพรอมของทีม SRRT-PHER เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 ป 
2551 
2.การอํานวยการประสานงาน นิเทศงาน และวัสดุสํานักงาน 
3.การอบรมทีม SRRT ระดบัจังหวดั 
4.พัฒนาทีม SRRT ระดับเขตดวยระบบพี่เล้ียง 
5.ประชุมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาวิชาการระบาดวิทยา (Outbreak Conference) กรณศึกษาโรคพิษ
สุนัขบา ปงบประมาณ 2551 
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6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานภาษาอังกฤษ (DPC 5 English Club) 
7.สนับสนุนปฏิบัติการสอบสวนโรคที่สําคัญ 
8.สนับสนุนการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
9.พัฒนาคุณภาพการรายงานการสอบสวนโรค ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในพื้นที่
สาธารณสุขเขต 13 ป 2551 
10.จัดทําแผน และคูมือแนวทางการปฏิบัติงาน พรอมซอมแผนรับมือในภาวะฉุกเฉินทางดาน
สาธารณสุขในระดับเขต 
11.สนับสนุนทีมปฏิบัติการภาคสนามในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคมุโรคติดตอที่สําคัญกอนที่จะมีการ
ระบาดใหญ 
12.ประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนนิงานของคณะกรรมการตอบโตภาวะฉุกเฉินระดับเขตในภาวะ
ปกติ และภาวะฉุกเฉิน 
13.ซอมแผนรับสภาพปญหาของพื้นที่ระดบัเขต 
 
แผนงานหลักท่ี 7       แผนงานสนับสนุนและ ปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการปองกัน ควบคุมโรคและ 
                      ภัย สุขภาพ 
ผลผลิตท่ี 3 กิจกรรมหลักท่ี 3.1   
 

15.โครงการพฒันาภาคีเครือขายการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพในพื้นที ่
       สาธารณสุขเขต 13 ป 2551     
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.สรางภาคีเครือขาย อปท.ที่เขามารวมโครงการในป 2551 ในการดําเนนิงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพืน้ทีส่าธารณสุขเขต 13 
2.การพัฒนาศกัยภาพทีมภาคีเครือขายการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภยัสุขภาพระดับตําบล 
3.การแลกเปลีย่นเรียนรู และสรุปบทเรียนการดําเนนิงานของภาคีเครอืขายการดําเนนิงาน ปองกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขต 13 
4.ประชุมคณะทํางาน สคร.5 เพื่อสรุปบทเรียนหลังการตดิตาม Coaching รายไตรมาส 
5.จัดทําฐานขอมูลของภาคีเครือขายการดาํเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภยัสุขภาพในพื้นที่
สาธารสุขเขต13 
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16.โครงการพฒันามาตรฐานการดําเนนิงานสงเสริมปองกัน ควบคุมโรค และภยัสุขภาพของสถาน 
       บริการสาธารณสุข ในพืน้ที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551  
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.พัฒนายกระดับแกนนําการประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล 
2.สนับสนุนการดําเนินงานประเมินความเสี่ยง และอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล 
3.ประเมินผลหลังการดําเนนิงานพัฒนายกระดับ 
4.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปผลการดําเนินงาน 
5.การเฝาระวังเชื้อวัณโรคดื้อยาในเขตสาธารณสุขที่ 13 ปงบประมาณ 2551 โดยใชกระบวนการจดัการ
ความรู 
 
 
17.โครงการพฒันามาตรฐานการดําเนนิงานสงเสริมปองกัน ควบคุมโรคและภยัคุกคามสุขภาพ ของ 
       จังหวดัในพื้นที่สาธารณสุข เขต 13 ป 2551   
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑมาตรฐาน และประสานแผนแกหนวยงานเปาหมาย 
2. การยกระดบัเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของกลุมเปาหมาย 
3.การนิเทศ ตดิตามประเมินมาตรฐานการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกนั ควบคุมโรค และภัยสุขภาพของ
จังหวดั 
4.ประชุมติดตามความกาวหนาของการดําเนินงาน 
5.กิจกรรมสนบัสนุนการดําเนินงานจังหวดัใหเปนไปตามมาตรฐานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค 
 
18. โครงการเตรียมพรอมสนับสนุนสรางเสริมศักยภาพเครือขาย และปฏิบัติการเสริมประสิทธิผลการ 
        ปองกันควบคุมโรค และภยัสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ปงบประมาณ 2551 
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 แผนงานหลักท่ี 9     แผนงานพัฒนาการสือ่สารสาธารณะ 
ผลผลิตท่ี 4 กิจกรรมหลักท่ี 4.1   
 

19.โครงการพฒันาการสื่อสารสาธารณะเพื่อสนับสนุนการ เฝาระวัง ปองกัน ควบคมุโรค และภัยสุขภาพ  
      ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551  
กิจกรรมในโครงการ ประกอบดวย 
1.การประชาสัมพันธเชิงรุกผานสื่อมวลชน และสื่อสาธารณะ 
2.การรณรงคปองกันควบคมุโรคในพื้นทีส่าธารณสุขเขต 13 โดยใชการตลาดเชิงสังคม 
3.การประชาสัมพันธสัญญนิยมของกรมควบคุมโรค 
4.การสรุปบทเรียน การดําเนนิงานโครงการ 
5.การเตรียมความพรอมสนบัสนุนการรณรงค 
 
แผนงานหลกัท่ี 10    แผนงานพัฒนา มาตรการและกระบวนการที่เอื้อตอ การปรับเปลี่ยนสุขภาพ 
ผลผลิตท่ี 4 กิจกรรมหลักท่ี 4.2   
 
20.โครงการ พฒันากระบวนการผลักดันมาตรการทางกฎหมายเพื่อเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภยั 
        สุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 13 ป 2551   
 

******************************************* 
 


