
  สรุปผลการวิเคราะห GAP ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย  

1.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก ตุลาคม 2563 - 

กุมภาพันธ 2564) 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนแรก)  มีโครงการทั้งป  

7 โครงการ มีกิจกรรมทัง้ 19 กิจกรรม และรวมแผนการดำเนินงาน 912 กิจกรรม ซึ่งมีกิจกรรมในรอบ 5 เดือนแรก 

ทั้งหมด 13 กิจกรรม แผนการดำเนินงาน  339 กิจกรรม พบวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีการดำเนินงาน

แลวเสร็จ จำนวน 13 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 339 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 ของกิจกรรมที่ดำเนินการ 

ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ซึ่งหนวยงานไดดำเนินการตามมติกรมอนามัย และมติครม.  

 ผลการดำเนินงานเป นไปตามแผนปฏิบั ติการที่ กำหนด รอยละ 100 ซึ่ งมี ป จจัยความสำเร็จ 

ในการดำเนินงาน ดังน้ี 

  1.1.มีผูบริหาร กำกับติดตามเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไวผาน 

การประชุมประจำเดือนของหนวยงาน 

  1.2.มีการปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรม 

ใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยังคงผลลัพธกิจกรรม 

ไมเปลี่ยนแปลงแทนการงดหรือยกเลิกการจัดฯ 

  1.3.มีการรายงานความกาวหนาของการดำเนินงานในที่ประชุม ศรป. เพื่อติดตามใหเปนไปตาม

เปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด 

 2.ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง มีนาคม – กรกฎาคม 

 2564) 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดจัดทำแผนปฏิบั ติการประจำป งบประมาณ พ.ศ.2564  

ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) และตามกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณ 

โดยศูนยความรวมมื อระหว างประเทศ ได รับจัดสรรงบประมาณ 1 ,104 ,100 บาท ประกอบดวย 

7 โครงการ 19 กิจกรรม ตามมาตรการเรงรัดการใชจ ายงบประมาณรายจายประจำป  พ .ศ.2564 

และแผนการดำเนินงาน ซึ่งจากการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของ

หนวยงานไมบรรลุเปาหมาย พบวา 

 2.1.หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณครั้งที่  1 และครั้งที่  2 สำหรับการดําเนินงาน 

รอบ 9 เดือนแรก จำนวน 780,000.00 บาท คิดเปน 70.65 % จากวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับจัดสรร 

ซึ่งต่ำกวานโยบายเรงรัดการเบิกจาย ที่กรมอนามัยกำหนด ไตรมาส 3 (84%) 

2.2.การเบิกจายรายเดือนยังไมเปนไปตามแผนที่วางไว เน่ืองจากกิจกรรมสวนใหญเปนคาใช 

จายประจำเดือนที่มีเงื่อนไขของเวลา และผันแปรตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง  

2.3.เกิดสถานการณที่ไมสามารถควบคุมและคาดการณลวงหนาได สงผลกระทบใหกิจกรรม/ 

โครงการ ตองปรับแผนดำเนินงานตามรอบไตรมาส  และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แทนการงดหรอืยกเลิกการจัดฯ 



 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดรวมกันวิเคราะหชองวาง (GAP) และการบริหาร 

ความเสี่ยงในประเด็นที่ คาดวาจะทำใหการขับเคลื่ อนแผนปฏิบั ติการประจำป งบประมาณ 2564  

(มีนาคม – กรกฎาคม 2564) ของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย โดย ศรป. ไดกำหนด 1.) กรอบแนวทางการ

บริหารและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนแผนที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ถูกตองตามที่ 

กรมอนามัยกำหนดหลักเกณฑ และหนวยงานบรรลุเปาหมาย 2.) กำหนดมาตรการการดำเนินงานแผนปฏิบัติ

การของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม ความกาวหนาในการดำเนินงาน รวมทั้ง

การวิเคราะหปญหารวมกัน โดยผานกลไกการแตงต้ังคณะกรรมตางๆ และการประชุมหนวยงานเปนประจำ 

ทุกเดือน 

3.ทบทวนมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยความระหวางประเทศ โดยใชกลยุทธ 

PIRAB (รอบ 5 เดือนหลัง มีนาคม – กรกฎาคม 2564) 

    3.1. A : Advocate : มีการสื่อสาร ใหคำปรึกษา และประกาศ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ 

• เหตุผล สรางความรูความเขาใจ และความตระหนักรู ใหผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของรับทราบ 

 เกี่ยวกับการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC และทราบถึงการจัดสรรงบประมาณ 

ครั้งที่ 2 (ไตรมาสที่ 3) 

    3.2. R : Regulate and Legislate : ผูบริหารกำหนดมาตรการ แนวทางการบริหารแผนกรม

อนามัย ระเบียบการเบิกจาย ใหเปนแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติของหนวยงาน 

• เหตุผล มีแนวทางในการขับเคลื่อน กำกับติดตามผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ 

ใหบรรลุเปาหมาย ดำเนินการไดถูกตองตรงตามระเบียบ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

   3.3. B : Build Capacity : การแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูล แนวทางการบริหารแผนกรมอนามัย 

ระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน และสงผูแทนหนวยงานเขารวมการประชุม/อบรม ของกรมอนามัย

ที่จำเปนตองการปฏิบัติงาน 

• เหตุผล ใหบุคลากรเขาใจแนวทางการบริหารแผน และทราบถึงประเด็นปญหาการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ ใหขับเคลื่อนอยางบรรลุเปาหมาย 

4.ทบทวนประเด็นความรู (รอบ 5 เดือนหลัง มีนาคม – กรกฎาคม 2564) 

4.1.แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) 

• เหตุผล เปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงาน เพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ 

การประจำปของหนวยงาน บรรลุเปาหมาย ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ถูกตอง ตามที่กรมอนามัยกำหนด 

4.2.แนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564  

• เหตุผล เปนแนวทางในการดำเนินการเรงรัดการเบกิจายเงินงบประมาณ กำหนดเปาหมายใน 

การใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหสามารถดำเนินการเบิกจายไดตามเปาหมาย

ที่กำหนด 

 4.3.แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

• เหตุผล เปนแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เน่ืองจากเกิดสถานการณที่ไมสามารถควบคุม 

และคาดการณลวงหนาได มีโอกาสเกิดผลกระทบ จึงตองประเมินความเสี่ยง เพื่อใหสามารถควบคุมความเสี่ยงได  



 

5.แผนกำกับติดตามผลการดำเนนิงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2564 ) 

แผนการดำเนินงาน จำนวน

เปาหมาย 

หนวย

นับ 

ประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1.จัดทำรายงานสรุปผล การวิเคราะห

ชองวาง GAP ผลการดำเนินงานประจำป

ของหนวยงานศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ 2564  

1 ฉบับ      

2.ทบทวนกำหนดมาตรการแนวทางเพื่อ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติการ  

1 ครั้ง      

3 .มี จัดทำแผนกำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป

ของหนวยงาน  

1 ครั้ง      

4.ประชุมกำกับ ติดตาม ความกาวหนา 

แผน-ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำทุกเดือน 

5 ครั้ง      

 

 

 


