
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) 

 จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ประจำป

งบประมาณ 2564 รอบ 6 เด ือนหลัง ( เมษายน - ก ันยายน 2564) ตามเอกสารแนบหมายเลข 1  

ซึ ่ง ศรป. ตองดำเนินการทั ้งส ิ ้น 14 กิจกรรม 446 ผลผลิต พบวา มีการดำเนินงานจริงไดครบถวนทั้ง 

41 กิจกรรม 446 ผลผลิต คิดเปนรอยละ 100 ของกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด  

ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน 

 1.ศูนยความรวมมือระหวางประเทศใหความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การโดยมีนโยบายกำกับติดตามผลการดำเนินงานของกรมอนามัย 

 2.มีการประชุมประจำเดือนของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อเรงรัด กำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนด 

 3.ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ติดตาม เรงรัดการ

ดำเนินงาน เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่วางไว 

ผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

ประจำของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย 

 แมวา ศรป. จะดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการได รอยละ 100 แตผลการดำเนินงานที่ผานมายังมีอุปสรรค

ในการดำเนินงานเชนกัน จากการวิเคราะห GAP ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง 

(เมษายน - กันยายน 2564) ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย 

พรอมทั้งการรายงานผลไมเปนไปตามแผน พบวา  

 1.เนื ่องจากศรป. ไดร ับการจัดสรรงบประมาณทั ้งปเปนรายงวด จึงทำใหตองมีการปรับแผน 

การดำเนินงานใหเหมาะสมกับวงเงินที ่ไดร ับจัดสรร ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผนที่กำหนด  

และอาจจะสงผลใหไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย นโยบายการเรงรัดการใชงบประมาณที่ 

กรมอนามัยกำหนด 

 2.ผลการดำเนินตามแผนรายเดือน มีกิจกรรมที่ไมสามารถดำเนินการไดตามแผนที่กำหนดไวได 

เชนการจัด ประชุม อบรม ซึ ่งผู ร ับผิดชอบงานคาดหวังวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 จะดีข้ึน ทำใหสามารถจัดประชุมแบบ on site ได 

 3.มีการปรับเพิ่มโครงการ และกิจกรรมระหวางแผนไดดำเนินการไปแลว หรือมีโครงการกิจกรรม

สำคัญตามนโยบายผู บริหารที ่เพิ ่มเขามาในระหวางแผนที่ตั ้งไวไดมีการดำเนินการไปแลว ทำใหมีการ

ปรับเปลี ่ยนแผนใหมอยู เสมอ เมื ่อมีการปรับเปลี ่ยนกิจกรรมสงผลตอผลการเบิกจายงบประมาณที่เกิด 

ความลาชาตามไปดวย 

 4.มีการปรับแผนการดำเนินงานระหวางไตรมาส และกองแผนงานยังไมเปดใหปรับ/แกไขในระบบได 

ทำใหตองเวนกิจกรรมดังกลาวไวกอน ทำใหการรายงานผลไมเปนตามแผน 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/1.1.%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20(%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%206%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87)%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202564.pdf


แนวทางการดำเนินงานตอไป 

 1.สื่อสารขอมูลผลการดำเนินงาน กำหนดมาตรการแผนปฏิบัติการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางใน

การขับเคลื่อน กำกับ ติดตามความกาวหนาในการดำเนินงาน รวมทั้งการวิเคราะหปญหารวมกัน โดยผาน 

การประชุมของหนวยงานเปนประจำทุกเดือน 

 2.ให ผ ู ร ับผ ิดชอบเขาใจแนวทางการบริหารแผนปฏิบ ัต ิการฯ และทราบถึงประเด็นปญหาของ 

การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อใหผูรบัผดิชอบเตรยีมการปรับแผนฯ ไดตามกำหนด และบรรลุเปาหมายที่วางไว 

ประเด็นความรู  

ประเด็นความรู หลักการและเหตุผล 

1.แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย  

(งบดําเนินงาน) 

เป นแนวทางใหบ ุคลากร จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการ

ดำเน ินงาน เพ ื ่อการขับเคลื ่อนแผนปฏิบ ัต ิการ 

ประจำปของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย เปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ถูกตอง ตามที่กรมอนามัยกำหนด 

2.แนวทางในการดำเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ 

ประจำปงบประมาณ 2565 

เปนแนวทางใหบุคลากร ดำเนินการเรงรัดการเบิก

จายเงินงบประมาณ กำหนดเปาหมายในการใชจาย

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565

ให สามารถดำเน ินเบ ิกจายไดตามเป  าหมายที่ 

กรมอนามัยกำหนด 

มาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

มาตรการขับเคลื่อน กลยุทธ PIRAB เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 

 

1.มีการสื่อสาร ใหคำปรึกษา 

เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ 

Partnership 

(การสราง

พันธมิตร) &  

Regulation (การ

กำกับ ควบคุม) 

ศรป. มมีาตรการสรางการมสีวนรวมใน 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผานการ

ประชุมติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติ

ราชการตามคำรบัรองฯ ทุกเดือน โดยให

ผูรบัผิดชอบรายงานช้ีแจงรายละเอียด ปญหา

อุปสรรคในการดำเนินงาน พรอมทั้งใหทุกกลุม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกันหาแนวทาง 

ทำใหการดำเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการ 

2.มีการประชุมการเรงรัดติดตาม 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ

หนวยงาน 

Regulation  

(การกำกับ 

ควบคุม) 

หนวยงานมีการ กำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานของแผนปฏิบัติการใหบรรลุ

เปาหมายตามนโยบายของกรมอนามัย 



มาตรการขับเคลื่อน กลยุทธ PIRAB เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 

 

3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมลู 

แนวทางการบรหิารแผนกรมอนามัย 

ระเบียบตางๆทีเ่กี่ยวของกบั 

การดำเนินงาน 

Build Capacity 

(พัฒนาศักยภาพ

ผูรบับริการ) 

ใหบุคลากรเขาใจแนวทางการบริหารแผน  

และทราบถึงประเด็นปญหาการดำเนิน  

งานแผนปฏิบัติการ ใหขับเคลื่อนอยางบรรลุ

เปาหมาย 

 

 

แผนการขบัเคลื่อนแผนการดำเนินงานของ ตัวชี้วัด 2.5 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กิจกรรม 

 

ประจำปงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

(DOC 4.0) ประจำป 2565 (1 แผน) 

     

2. จัดทำบทวิเคราะห ชองวาง (GAP) ทีอ่าจทำให 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำของศรป. 

ไมบรรลเุปาหมาย (1 ฉบับ)                                                                                                                                                                           

 

 

 

  

 

  

 

3. กำหนดผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง /แตงต้ัง

คณะทำงานติดตามเรงรัดการเบิกจาย ประจำ ศรป.  

(1 ฉบับ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. จัดทำแผนขับเคลื ่อนปฏิบัติการศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ (DOC 4.0) ประจำป 2565 รอบ 5 เดือน

แรก (1 ฉบับ)  

 

 

 

 
   

5. ประชุมกำกบั ติดตาม ความกาวหนาของการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในที่ประชุมประจำเดือน

ของ ศรป. (5 ครั้ง) 

     

6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ และปรบัแผนใน

ระบบ DOC ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือน  

(5 ฉบับ) 

 

 

    

 


