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1.ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563  (รอบ 6 เดือนหลัง เมษายน- กันยายน2563) 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง เม.ย.-ก.ย. 2563)  
มีกิจกรรมท้ังหมด 9 กิจกรรม กิจกรรมบรรลุผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 7 กิจกรรม และไมบรรลุผลการ
ดําเนินงาน 2 กิจกรรม เกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
1.1 กิจกรรมท่ีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน  

• โครงการสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือตางๆ 
 กิจกรรมการจัดประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยท่ี 73 (World Health 
Assembly) ซ่ึงผลการดําเนินงานของกิจกรรมไมบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนด เนื่องจากผูเขารวมการ
ประชุมนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนด มีแผนการดําเนินงาน 1 ครั้ง ผูเขารวมการประชุม จํานวน 30 คน  
ซ่ึงผูเขารวมการประชุมมี จํานวน 15 คน จึงทําใหผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย  
1.2 แผนปฏิบัติการรายเดือน การกําหนดแผนและงบประมาณการเบิกจายของเดือนไมเปนไปตามแผน  

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล  
กิจกรรมการอบรม Journal Club ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซ่ึงผลการดําเนินงานของกิจกรรมไมบรรลุเปาหมาย
ตามแผนท่ีกําหนด โดยมีแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด จํานวน 3 ครั้ง มีผูเขารวมประชุม จํานวน 15 คน/ครั้ง  
ซ่ึงจัดกิจกรรมตรงตามแผนการดําเนินงานเพียง จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารวมประชุม จํานวน 30 คน ไมเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานท่ีกําหนด ทําใหผลการดําเนินไมบรรลุตามเปาหมาย  

 
 
 
 
 



2.ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก ตุลาคม 2563 – 
กุมภาพันธ 2564) 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดําเนินงาน) และตามกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ 
โดย ศูนย ความร วม มื อระหว า งประเทศ ได รั บจั ดสรรงบประมาณ 1 ,104 ,100 ประกอบด วย 
6 โครงการ 18 กิจกรรม ตามมาตรการเร งรัดการใชจ ายงบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ  
พ.ศ.2564 และแผนการดําเนินงาน ซ่ึงจากการวิเคราะหชองวาง (GAP) ท่ีอาจทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจําปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย พบวา 

2.1.การเบิกจายรายเดือนยังไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากกิจกรรมสวนใหญเปนคาใชจายประจําเดือน 
ท่ีมีเง่ือนไขของเวลา และผันแปรตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง สวนกิจกรรมท่ีเปนการอบรมประชุมสามารถดําเนินการ
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

2.2. เกิดสถานการณท่ีไมสามารถควบคุมและคาดการณลวงหนาได สงผลกระทบใหกิจกรรม/ 
โครงการ ตองเลื่อนออกไปหรือยกเลิกไป  

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดรวมกันวิเคราะหชองวาง (GAP) และการบริหาร 
ความเสี่ยงในประเด็น ท่ีคาดวาจะทําใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564  
(ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ 2564 ) ของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย โดย ศรป. ไดกําหนด 1.) กรอบแนวทาง
การบริหารและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เพ่ือการขับเคลื่อนแผนท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถูกตองตามท่ี
กรมอนามัยกําหนดหลักเกณฑ และหนวยงานบรรลุเปาหมาย 2.) กําหนดมาตรการการดําเนินงานแผนปฏิบัติ
การของหนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อน กํากับ ติดตาม ความกาวหนาในการดําเนินงาน รวมท้ัง
การวิเคราะหปญหารวมกัน โดยผานกลไกการแตงตั้ งคณะกรรมตางๆ และการประชุมหนวยงาน 
เปนประจําทุกเดือน 

3.มาตรการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยความระหวางประเทศ โดยใชกลยุทธ PIRAB 
   3.1. A : Advocate : มีการสื่อสาร ใหคําปรึกษา และประกาศ เก่ียวกับผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ 

• เหตุผล สรางความรูความเขาใจ และความตระหนักรู ใหผูรับผิดชอบท่ีเก่ียวของรับทราบ 
 เก่ียวกับการติดตามการรายงานผลการดําเนินงานในระบบ DOC 
   3.2. R : Regulate and Legislate : ผูบริหารกําหนดมาตรการ แนวทางการบริหารแผนกรมอนามัย 
ระเบียบการเบิกจาย ใหเปนหนวยทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติของหนวยงาน 

• เหตุผล มีแนวทางในการขับเคลื่อน กํากับติดตามผลการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการ 
ใหบรรลุเปาหมาย ดําเนินการไดถูกตองตรงตามระเบียบ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
  3.3. B : Build Capacity : การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล แนวทางการบริหารแผนกรมอนามัย ระเบียบ
ตางๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

• เหตุผล ใหบุคลากรเขาใจแนวทางการบริหารแผน และทราบถึงประเด็นปญหาการดําเนิน 
งานแผนปฏิบัติการ ใหขับเคลื่อนอยางบรรลุเปาหมาย 

4.ประเด็นความรู 
4.1.แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดําเนินงาน) 

• เหตุผล เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการดําเนินงาน เพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ประจําปของหนวยงาน บรรลุเปาหมาย ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถูกตอง ตามท่ีกรมอนามัยกําหนด 

4.2.แนวทางในการดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564  

• เหตุผล เปนแนวทางในการดําเนินการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ กําหนดเปาหมายใน 
การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหสามารถดําเนินการเบิกจายไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 



5.แผนกํากับติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

แผนการดําเนนิงาน จํานวน
เปาหมาย 

หนวย
นับ 

ประจําปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
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ประเทศ 

1 ฉบับ      

2 . กํ า ห น ด ม า ต ร ก า ร แ น ว ท า ง เ พ่ื อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการ  

1 ครั้ง      

3 . มีจั ด ทําแผนกํา กับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ของหนวยงาน  

1 ครั้ง      

4.ประชุมกํากับ ติดตาม ความกาวหนา 
แผน-ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําทุกเดือน 

5 ครั้ง      

 
 
 


