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สาระสําคัญของการดําเนินงาน เพื่อเสนอทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1
หนวยงานรับนิเทศ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
กลุมที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
วันที่ 26 เมษายน 2561
ณ หองประชุม 1 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
1. แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน

---------------------

2. ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และการบริหารจัดการแผนงานโครงการ/ งบประมาณ ป 2561
2.1 เปาหมายการดําเนินงานฯ ของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ในปงบประมาณ
2561
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ใหบรรลุวิสัยทัศน
หนวยงาน และวิสัยทัศนกรมควบคุมโรค
2.2 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
2.3 ผลการดําเนินงาน และสัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโรค
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการดําเนินงานของ
หนวยงานเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค มีการนําขอมูลยุทธศาสตรชาติระยะ 20
ป นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรมควบคุมโรคมาเปนขอมูลนําเขา และวิเคราะหจากบทบาทหนาที่ตามยุทธศาสตร
ตามแผนงานควบคุมโรค และตามการบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตรการ
ดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป เมื่อวันที่ 18 – 19
ธั น วาคม 2560 นํ า เสนอแผนที่ ยุ ท ธศาสตร ส คร.5 ราชบุ รี ภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป ใ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารของหนวยงานประจําเดือนมีนาคม 2561 และผานมติที่ประชุม สําหรับวิสัยทัศนของสํานัก
งานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี คือ “เปนองคกรระดับประเทศที่ไดรับการยอมรับดานการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคที่มีมาตรฐานเพื่อประชาชนปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพ ภายในป 2564” ทิศทางการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 พัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคใหไดมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 1 สนับสนุนหนวยงานเครือขาย 1 ใหผานการรับรองมาตรฐาน 2
เปาประสงคที่2พัฒนาหนวยงานเครือขายใหมีระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพได
มาตรฐาน
เปาประสงคที่ 3 สนับสนุนวิชาการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานแก
หนวยงานเครือขาย
เปาประสงคที่ 4 มีกระบวนการพัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขาสูมาตรฐาน
เปาประสงคที่ 5 มีกระบวนการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
เปาประสงคที่ 1 หนวยงานเครือขายดําเนินการไดตามมาตรฐานและรูปแบบการเฝาระวัง ปองกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ
เปาประสงคที่ 2 หนวยงานเครือขายมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เปาประสงคที่3 มีกระบวนการสรางและพัฒนาภาคีเครือขายเพื่อการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ ๔ มีกระบวนการสื่อสารเพื่อการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 3 พัฒนาองคความรูและรูปแบบ (มาตรฐาน) การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เปาประสงคที่ ๑ หนวยงานผูใชผลิตภัณฑ (องคความรู รูปแบบ) ทางวิชาการมีความพึงพอใจ
เปาประสงคที่ ๒ มีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ (องคความรู รูปแบบ) การเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประเด็นที่ 4 พัฒนาศักยภาพองคกรและสิ่งแวดลอม
เปาประสงคOD.1มีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
เปาประสงค OD.2 มีระบบพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เปาประสงค OD.3 มีวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวมของบุคลากรเพื่อเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
เปาประสงค OD.4 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2.4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
3. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือขายการปองกันควบคุมโรคระดับอําเภอ(หรือโครงการอําเภอควบคุม
โรคเขมแข็งอยางยั่งยืน) ภายใตคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)
3.1 เปาหมายการดําเนินงานฯของ สคร.ในป 2561
เปาหมายการดําเนินงานคืออําเภอที่เลือกประเด็นโรค/ภัย/ปญหาที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
ในพื้นที่ 8 จังหวัด ตามรายละเอียดตอไปนี้
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หนวยงานเครือขาย หมายถึง กลุมเครือขายที่ทํางานรวมกัน หนวยงานราชการ สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน สถานประกอบการและสถาน
บริการ สื่อสารมวลชน

2

มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานของการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค เชน ดานควบคุมโรคฯ (IHR) โรควัณโรค (ISTC) หองปฏิบัติการ (ISO) และมาตรฐาน
ตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด
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1.1.1 มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนและประเมินผลการดําเนินงานของอําเภอที่เลือก
ประเด็นโรค/ภัย/ปญหาที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
1.1.2 รวมทีมเยี่ยมเยือนแบบเสริมพลังในแตละจังหวัด โดยเลือกอําเภอเลือกประเด็นโรค/ภัย/
ปญหาที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
1.1.3 จัดกิจกรรมถอด/สรุปบทเรียนระดับเขตสุขภาพที่ 5 ในประเด็นการดําเนินงานของอําเภอ
ที่เลือกประเด็นโรค/ภัย/ปญหาที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
3.2 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
มาตรการที่ใชคือ
1.2.1. สร า งกลไกขั บ เคลื่อนที่เ ชื่อมโยง ระบบบริการปฐมภูมิกับ ชุ มชนและทอ งถิ่น อยางมี
คุณภาพ (DHS) โดยสนับสนุนขอมูล/สถานการณเปนขอมูลนําเขาในการคัดเลือกประเด็นโรค/ภัย/ปญหา
1.2.2 พั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ระดั บ อําเภอ อยางมีสว นรว มโดยการ มีสว นรว มในการสงเสริ ม
สนับสนุนและประเมินผลการดําเนินงานของอําเภอที่เลือกประเด็นโรค/ภัย/ปญหาที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ
1.2.3 เสริมสรางศักยภาพ พชอ. อยาง มั่นคงและยั่งยืน โดยรวมการสรุปบทเรียนของอําเภอ
จังหวัดและ
3.3 ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน (ไตรมาสที่ 1)
ผลการดําเนินงาน
3.3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการบูรณาการการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน
และระบบสุขภาพอําเภอ โดยมีขอสรุปวาสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จะมี
กิจกรรมที่ดําเนินงานรวมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดังนี้

กรมควบคุมโรค)

* สนับสนุนขอมูลนําเขาในการเลือกประเด็นปญหาที่จะดําเนินการของแตละอําเภอ
* ติดตามเยี่ยมเยือนแบบเสริมพลังรวมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด
* สนับสนุนการดําเนินงานในประเด็นปญหาที่อําเภอเลือกดําเนินการ (ที่เกี่ยวของกับ

* รวมติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอําเภอ/จังหวัด
* สรุปบทเรียนการดําเนินงานในเขตสุขภาพที่ 5
งบประมาณที่ใช 50,000 บาท
3.3.2 ประสานขอมูลการเลือกประเด็นปญหาของแตละอําเภอ (ไตรมาสที่ 2 : มกราคม กุมภาพันธ 2561) ผลการดําเนินงานจําแนกรายจังหวัด

3

4
3.3.2.1 จํานวน 4 จังหวัดมีสถานการณ/ปญหาที่เลือกดําเนินการ รายละเอียดดังนี้

จังหวัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดเพชรบุรี

สถานการณ/ปญหาที่เลือกดําเนินการ

อําเภอ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามรอยยอด
กุยบุรี
เมือง
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานนอย

ประเด็นปญหา
การดูแลผูพิการและการแกไขปญหาDHF
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งแวดลอมและอาหารปลอดภัย
อุบัติเหตุการจราจรและการตั้งครรภกอนวัยอันควร
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งแวดลอม
การแกปญ
 หาอุบัติเหตุจราจรและอาหารปลอดภัย
การดูแลผูยากไร ผูพิการ ผูปวยติดเตียงวัณโรคและการแกไขปญหาทองกอนวัยอัน
ควร
อุบัติเหตุการจราจรและการจัดการโรคเรื้อรัง(DM+HT)

อําเภอ
อัมพวา
บางคนที
เมือง

ประเด็นปญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งแวดลอมและอุบัติเหตุการจราจร
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวและกลุมเปราะบางทางสังคม
อุบัติเหตุการจราจรและการดูแลผูสูงอายุ ระยะยาว

อําเภอ

ประเด็นปญหา
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวและการจัดการโรคเรื้อรัง(DM+HT)
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งแวดลอมและพฤติกรรมสุขภาพ
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวและเด็กปฐมวัย

อําเภอ

ประเด็นปญหา
อุบัติเหตุการจราจรและการจัดการโรคเรื้อรัง(DM+HT)
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวและอุบัติเหตุการจราจร
อุบัติเหตุการจราจรและการจัดการโรคเรื้อรัง(DM+HT)
การดูแลผูสูงอายุระยะยาวและวัณโรค
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
อุบัติเหตุการจราจรและวัณโรค
อุบัติเหตุการจราจรและการดูแลผูสูงอายุระยะยาว

เมือง
กระทุมแบน
บานแผว

เมือง
เขายอย
หนองหญาปลอง
ชะอํา
ทายาง
บานลาด
บานแหลม
แกงกระจาน

3.3.2.2 จํานวน 4 จังหวัดมี (ราง) มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ไดแก
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
3.4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา

ปญหา อุปสรรค
4 จังหวัดยังไมไดเลือกกําหนดประเด็นปญหารายอําเภอ

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
อําเภอจัดทํา(ราง) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ ไวรอการดําเนินการตอเมื่อมีการประกาศใชระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ

4. การพัฒนาภาพลักษณกรมควบคุมโรค (วิชาการ/นวัตกรรม/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สิ่งแวดลอม)
4.1 เปาหมายการดําเนินงานฯของ สคร.ในปงบประมาณ 2561
จํานวนผลงานวิชาการดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากเครือขายจํานวน 15เรื่อง
มีนวัตกรรม/ชุดความรูดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากเครือขาย
จํานวนเครือขายที่เขารวมสัมมนา 200 คน
4
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4.2 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
สนับสนุนใหมีการเผยแพรผลงานวิชาการประชาสัมพันธทางเวบไซด หนังสือราชการบุคคล
4.3 ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน

กิจกรรม
-สัมมนาวิชาการ
มอบรางวัลเครือขายที่มีผลงานดีเดน
บรรยายทางวิชาการ
ประกวดผลงานวิชาการ
ประเภทนําเสนอดวยวาจาโปสเตอร
ประเภทนิทรรศการ

ผลการดําเนินงาน
-กําหนดจัดวันที่ 24- 25 พ.ค. 2561
สถานที่ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
กลุมเปาหมาย เครือขายสาธารณสุข
สถานประกอบการ อปท.
จํานวน 200 คน
-อยูระหวางการรับสมัคร ผลงานหมดเขตรับสมัคร วันที่
31 มีนาคม 2561
ผลงานที่สงมาแลวจํานวน 13 เรื่อง

งบประมาณ
-จํานวน 400,000 บาท

4.4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
ปญหา อุปสรรค

แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
ผลงานวิชาการมีนอย
ประชาสัมพันธเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธนอกเครือขายเชน ศึกษา มหาวิทยาลัยในพื้นที่
5. การเสริมสรางเอกภาพในการทํางาน (ทํางานเปนทีม ,บูรณาการทํางาน,ความภูมิใจ,ความผูกพัน,ความปลอดภัย)

5.1 การเสริมสรางเอกภาพในการทํางานฯ โดยกลุมจิตอาสา ผานกิจกรรมตางๆ (รายละเอียดตามแผนดังแนบ)
ตามแผนปฏิบัติการประจําป ชมรมจริยธรรมสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
5.๑.๑ สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามใหเปนวิธีชีวิต เนนกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา สราง
พระมหากษัตริย และวัฒนธรรมประเพณี
5.๑.๒. สงเสริมแนวทางวัฒนธรรม และกระบวนการเรียนรู คานิยมของบุคลากรจาก SMART ISMART
MOPH เพื่อเปาหมายการกาวสูการเปนองคกรคุณธรรม
5.๑.๓สรางวัฒนธรรมองคกรขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมสาธารณสุข
5.๑.๔. สรางเสริมสังคมคุณธรรมและระบบธรรมาภิบาลในองคกร
5.๑.๕. พัฒนาการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของเครือขายและทุกภาคสวนของสังคม
5.๑.๒ การเสริ มสร างแผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจ ริตประพฤติมิชอบ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ป พ.ศ. 256๑ (รายละเอียดตามแผนดังแนบ)
5.2 มาตรการ/นวัตกรรมที่นํามาใช
5.๒.๑ มาตรการตามแผนปฏิบัติการประจําป ชมรมจริย ธรรมสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕
จังหวัดราชบุรีการดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการและคณะทํางานและจิตอาสาดวยใจสมัครดวยการบูร
ณาการการทํางานเปนทีมดวยการระดมความคิดตั้งแตกระบวนการวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการ
รวมกันทบทวนแผนเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานในปตอไป เพื่อใหสมาชิกหรือตัวแทนสมาชิกจากกลุมศูนยตางๆ
ภาคภูมิใจในการมีสวนรวมในทุกกระบวนการดําเนินงาน ทั้งในสวนของการนําทีมอาสาในกิจกรรมตางๆ ทุกกลุม
ศูนยก็จะมีสวนรวมในกิจกรรมทั้งในฐานะของผูนํากิจกรรมตลอดจน เปนผูตามหรือผูสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ที่
กลุมศูนยอื่นทําหนาหนาที่ผูนํา ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ และเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอกิจกรรม
หรือโครงการตางๆ โดยผูบริหารจะตระหนักและใหการสนับสนุนใหจิตอาสาไดมีโอกาสชวยเหลือผูดอยโอกาสใน
สังคม เชน การ อนุญาตใหจิตอาสาที่มีความรูในการเปนครูฝกสมาธิไปเปนจิตอาสาใหกับผูตองขังในเรือนจําโดยไม
ถือเปนวันลา ในสวนของเพื่อนสมาชิกก็สามารถสนับสนุนขาวของเครื่องใชที่จําเปนฝากไปเยี่ยมผูตองขังไปกับจิต
อาสาที่อนุเคราะหไปเปนจิตอาสา เปนตน
5.๒.๒ มาตรการในการเสริมสรางแผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ป พ.ศ. 256๑ คือ การสรางความตระหนักรวมกันทั้ง
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องคกรในการรวมกันสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดวยการปฏิบัติหนาที่
ตามพันธกิจ ตามยุทธศาสตรฯที่ไดรับมอบหมายใหสอดคลองตามนโยบาย กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑตางๆ
โดยเครงครัดและมีมาตรการในการเผยแพรความรูความเขาใจในมาตรการตางๆ ทั้งในรูปแบบของการประชุม
และเผยแพรผานโซเชียลเนตเวิรคของหนวยงาน และกํากับดูแลตรวจสอบโดยมีคูมือแนวทางหรือขั้นตอนในการ
กํากับดูแลตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด
5.3 ผลการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชดําเนินงาน
5.๓.๑ มาตรการตามแผนปฏิบัติการประจําป ชมรมจริยธรรมสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
ไมไดใชเงินงบประมาณ
ผลการดําเนินการ : ไดรับโลเกียรติคุณยกยองใหสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัด
ราชบุรี เปนหนวยงานที่มีผลงานดีเดนดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ณ วันพฤหัสบดีที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประจําป ๒๕๖๐ จากศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
5.๒.๒ มาตรการในการเสริมสรางแผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ป พ.ศ. 256๑ใชเงินงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรใน
แตละปงบประมาณ
ผลการดําเนินการ : ผลการดําเนินการเปนไปตามยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดที่กําหนด
5.4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา

ปญหา อุปสรรค
• ในสวนของชมรมจริยธรรมสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัด
ราชบุรี : บุคลากร สคร.๕ ราชบุรี
๑.บางสวนยังไมไดมีสวนรวมในบางกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
๒.การใชรูปแบบการบริจาคอาจเหมาะสมเฉพาะสมาชิกหรือ
บุคลากรที่มีความพรอมในการการเงินเทานั้น
๓.เปนชมรมเสมือนจริงเทานั้น ในการดําเนินกิจกรรม
โดยสวนใหญจะระดมสมอง ระดมพล ไดเฉพาะกลุมจิตอาสาเดิมๆ เพราะ
คณะทํางานคัดเลือกจากตัวแทนสมาชิกที่ไดรับมอบหมายของแตละกลุมศูนยฯ
ซึ่งมีหนวยงานตั้งอยูคนละสถานที่ ทําใหมีคาใชจายในการเดินทางและคาใชจาย
อื่นๆ เกิดขึ้น ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมชมรมจึงขึ้นอยูกับแกนนําและทีมงาน
เฉพาะกิจในแตละกิจกรรมเทานั้น
๔.วัสดุอุปกรณที่นํามาใชในกิจกรรมการตางๆ มาจาก 2 แหลง คือ ใช
วัสดุอุปกรณจากภารกิจประจําของสมาชิก และหรือจากการบริจาคทรัพย
สวนตัวของสมาชิกในการดําเนินการ ฯลฯ
• ในสวนของการเสริมสรางแผนปฏิบัติการสรางเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ป พ.ศ. 256๑
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แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา
• คณะกรรมการบริหารสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ไดมีมติปรับ
แนวทางในการดําเนินการชมรมฯ โดย
มอบหมายใหรองผูอํานวยการฯ ทําหนาที่เปน
ประธานชมรมฯ อีกตําแหนงหนึ่ง เพื่อใหการ
บริหารชมรมฯ เปนไปอยางมีแบบแผนที่ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อความยั่งยืนของชมรมจริยธรรม
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัด
ราชบุรีตอไป

•

ถึงแมผลการดําเนินการเปนไปตามยุทธศาสตร
ตัวชี้วัดที่กาํ หนด แตยังพบขอรองเรียนใน
ประเด็นดานการบริหารจัดการทัว่ ไปของ
หนวยงานในสังกัด ซึ่งสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ป พ.ศ. 256๑มี
ความตระหนักและใหความสําคัญตอการ
จัดการขอรองเรียนตางๆ ดวยความเปนธรรม
ตอทุกกรณีอยางเสมอภาค เพื่อใหทันตอการ
แกปญหาในประเด็นตางดวยความรวดเร็วเพื่อ
สรางความผาสุกในองคกรตอไป
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6. การบริหารจัดการแผนงานโครงการ/ งบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ใหบรรลุเปาหมาย
6.1 เปาหมายการดําเนินงานฯ ของสคร. ในปงบประมาณ 2561
- การจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงาน โดยนํากรอบทิศทางกรมควบคุมโรค สอดคลองกับ ราง
กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 12 แผนงานบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร นโยบายรัฐบาล กระทรวง และกรมควบคุมโรค
- วิเคราะหตามสถานการณปญหาในพื้นที่ นําเสนอขอมูล 5 มิติ
- จัดลําดับความสําคัญ เนนการใชหลัก 3 R ตอบเปาหมายการลดโรค/นําสงคาเปาหมายตามเอกสาร
งบประมาณ และมี ผลลั พธ ที่คุมค ากั บคาใชจายที่ลงทุน แกปญหาในพื้น ที่ และจัดลําดับ ความสําคัญและ
ตรวจสอบพิจารณาโดยผูบริหาร
เปาหมายการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค (แผนปฏิบัติราชการเชิง
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) กรมควบคุมโรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลมดินสอ)
สูเปาหมายการลดโรคและภัยสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ เพื่อใหประชาชนสุขภาพดี โดยมีเปาหมายการ
ดําเนินงานป 2561 สอดคลองกับแนวทางของกรมควบคุมโรค เพื่อประชาชนสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรคและ
ภัยสุขภาพ
งบประมาณ
มีการวางแผนการใชจายงบประมาณใหส อดคลองกับ นโนบายการเรงรัดการใชจายงบประมาณ โดย
กิจ กรรมประชุ ม อบรม สั ม มนา กรมควบคุ มโรคกํ าหนดใหว างแผนไตรมาส 1 ไม นอ ยกว าร อยละ 50
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราบุรี สามารถวางแผนได รอยละ 64.76 และวางแผนการใชจาย
งบประมาณสอดคลองกับตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณของกรมควบคุมโรคกําหนดดังนี้
ไตรมาส ตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค แผนสคร. 5 ราชบุรี
(รอยละ)
(รอยละ)
1
30
36.40%
2
32
61.73%
3
73
87.07%
4
96
100.00%

6.2 มาตรการ / นวตกรรมที่นํามาใช

- มาตรการการเรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผน และหากมีเงินเหลือใหเรงสงคืนหนวยงานเพื่อ
จัดสรรใหกับนโยบายเรงดวน/ปญหาในพื้นที่ และสําหรับงบบูรณาการเรงดําเนินงานสงคืนกรม
- กํากับติดตามการรายงานการใชจายงบประมาณและการรายงานความกาวหนาโครงการในระบบบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร(EstimateSM) ในที่ประชุมคณะกรรมบริหาร
- กําหนดการบริหารจัดการโครงการและการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผน เปนตัวชี้วัด PMS ของกลุม
งาน
- ประชุ ม กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานรายไตรมาส (ทุ ก3เดื อน) โดยให เ จ า ของโครงการนํ า เสนอผลการ
ดําเนินงานความกาวหนา ปจจัยความสําเร็จ และสิ่งที่ตองการสนับสนุน โดยมีคณะผูบริหารใหขอเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงาน
- กําหนดมาตรการการใชงบประมาณไมไดตามแผนตัดคืนเขาสวนกลางสคร.เปนรายไตรมาส และกําหนดใช
งบประมาณสวนที่เหลือดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ และนํางบประมาณสวนนั้นมาสนับสนุนกิจกรรม
เรงดวนและสนับสนุนเปนคาสาธารณูปโภคของหนวยงาน
- กําหนดใหทุกโครงการมีการสรุปผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส เพื่อเปนการทบทวนการดําเนินงานของแต
ละโครงการ
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- กําหนดใหทุกโครงการตองมีการประเมินผลการดําเนินงานทุกโครงการมีการรายงานความกาวหนา และ
กําหนดเปนตัวชี้วัด PMS ของกลุมงาน

6.3 ผลการดําเนินงาน และสัดสวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโรค
มีการจัดสรรงบประมาณตามสถานการณโรคและปญหาในพื้นที่ โดยใหความสําคัญโรคที่เปนนโยบาย
เรงดวนและจัดทําแผนงาน/โครงการ ตามกรอบงาน 3 สวน ดังนี้
1. แผนพื้นฐาน /Function พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 12,084,100 บาท
รอยละ 61.73
1.1
1.2
2.1
2.2
2.4
2.5
3.1
3.2

กิจกรรมหลัก
ผลผลิต
พัฒนาผลิตภัณฑวิชาการ
4 เรื่อง
การจัดการความรู
15 เรื่อง
ระบบเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
1 ระบบ
เสริมสราง/พัฒนาความรวมมือเครือขาย
8 หนวยงาน
เตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน
1 ระบบ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 หนวยงาน
โรคที่เปนปญหารุนแรงและเปาหมายพิเศษ 40,600 ราย/29 แหง
ถายทอดความรูสุขภาพ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
14 เรื่อง/460,500รายสื่อ

งบประมาณ ผลการการใชจายงบประมาณ
339,900
159,475.00
400,000
5,960.00
1,568,800
844,872.55
5,958,700
3,056,836.48
1,120,000
362,163.50
150,800
85,877.00
1,285,900
434,638.15
1,260,000

2. งานยุทธศาสตร 2,876,500 บาท รอยละ 14.70
กิจกรรมหลัก
5.1 เรงรัดการกําจัดไขมาลาเรีย
5.2 ควบคุมวัณโรค
5.3 ปองกันและแกไขปญหาเอดส
พัฒนาชองทางระหวางประเทศ
6.1 จังหวัดชายแดน

ผลผลิต
181,320 ราย
25 หนวยงาน
65 หนวยงาน(รพ.)

งบประมาณ ผลการการใชจายงบประมาณ
1,534,900
501,294.50
424,300
239,142.00
464,500
215,055.00

3 ดาน (ประจวบ)

452,800

3. Agenda แผนบูรณาการ 4,612,700 บาท รอยละ 23.57
7.1
8.1
9.1
10.1
11.1
14.1

กิจกรรมหลัก
ควบคุมโรคติดตอ/สรางภูมิคุมกันในเด็ก
ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตวัยเรียน
ขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุน
โรคไมติดตอเรื้อรัง/ปจจัยเสี่ยง(วัยทํางาน)
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เฝาระวังฯผูสัมผัสขยะ
รวมทั้งสิ้น

ผลผลิต
104 แหง
70 หนวยงาน
8 หนวยงาน
8 หนวยงาน
2 ดาน(กาญจน)
8 หนวยงาน

ปญหาอุปสรรค
• การกําหนดกรอบชุดกิจกรรมของแตละโรคและไมมีแนวทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน
• -กรอบงบประมาณที่กําหนด/กรอบกิจกรรมไมสอดคลองกับสภาพปญหา
สํานักสวนกลางมีการโอนเงินงบประมาณระหวางป จํานวนมากทําใหการดําเนินงานที่
วางแผนไวตองมีการปรับแผนและมีความซ้ําซอนของการดําเนินงานกิจกรรม
(สํานักระบาด สํานักงานโรคติดตอ สํานักโรคไมติดตอ)
สํานักมีการสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงาน สสจ.ผานสคร.

114,127.77

งบประมาณ
ผลการการใชจายงบประมาณ
324,600
84,212.00
334,600
183,739.00
50,000
22,800.00
1,018,000
464,462.00
2,345,500
1,083,277.00
540,000
303,566.00
19,573,300 (44.56%)8,721,926.45

6.4 ปญหาอุปสรรค และแนวทางที่หนวยงานดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
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560,428.50

แนวทางการแกไขปญหา
- สื่อสารกรอบการดําเนินงานของชุดกิจกรรมใหชัดเจน
จําเปนตองดําเนินการตามหรือไมหรือปรับไดตาม
สถานการณโรคของสคร.
ไมควรมีการโอนระหวางป หรือจําเปนตองโอนควรมีการ
กําหนดกิจกรรมใหชัดเจนวาจะโอนใหหรือตัดโอน
ใหกับสคร.ตั้งจัดทําแผน
ไมควรสนับสนุนผานสคร.
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7. ประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบาย หรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)

5.2 ความเห็นของทีมนิเทศงาน กลุมที่ 1
ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงาน
สิ่งที่ทีมนิเทศงาน รับไป
ที่ใหตอหนวยรับนิเทศงาน
ประสานหรือดําเนินการตอ

5.1 ขอมูลจากหนวยงานรับนิเทศ
ประเด็นสําคัญ/เรื่อง ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุตามนโยบาย

8.ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค ตอหนวยงานในสังกัดกรมฯ/ตอผูบริหารกรมควบคุมโรค
(ถามี)
ขอเสนอแนะ
1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ประเด็นขอเสนอแนะ

2.ขอเสนอแนะตอหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ
หมายเหตุ : 1. หนวยงานรับนิเทศ กรอกขอมูล ขอ 1- ขอ 5 (5.1) สงยังกองแผนงาน Planning_2005@hotmail.com กอน
วันนิเทศงาน อยางนอย 5 วันทําการ
2. ผูรับผิดชอบทีมบริหารนิเทศ กองแผนงาน สงขอมูลใหทีมผูนเิ ทศงาน ทุกทาน กอนวันนิเทศงาน อยางนอย 3 วันทําการ
3. ทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค กลุมที่ 1 กรอกขอมูล ขอ 5 (5.2) - ขอ 6 เพื่อนําเสนอในการประชุม ซึ่งหัวหนา
ทีมนิเทศเปนประธาน เวลา 13.00-14.30 น. (ตามกําหนดการที่แนบ)
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