
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ประจำปงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก  

(ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565) 

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) และกรอบแนวทางการบรหิารงบประมาณ 

โดยศูนยความร วมมือระหวางประเทศ ไดร ับการจัดสรรงบประมาณ รอบแรก ไตรมาส 1-2 32 %  

เปนเงินจำนวน 442,250 บาท จากเงินงบประมาณที่ไดรับจดัสรรทัง้ป จำนวน 884,500 บาท ซึ่งศรป.มีผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฯ รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565) ตามเอกสารแนบ

หมายเลข 1 ศรป. ตองดำเนินการทั้งสิ้น 10 กิจกรรม 318 ผลผลิต พบวา มีการดำเนินงาน จำนวน 6 กิจกรรม 

242 ผลผลิต คิดเปนรอยละ 60 ของกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งสิ้น  

ผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหนวยงานไม

บรรลุเปาหมาย 

 จากการวิเคราะห GAP ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - 

กุมภาพันธ 2565) ที่อาจทำใหการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย พรอมทั้ง

การรายงานผลไมเปนไปตามแผนที่วางไว พบวา  

1. งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอสำหรับการเบิกจายตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน ศรป. จึงมีความ 

จำเปนตองยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอื ่น (กอง จ. และกพร.) เพื ่อใชในการดำเนินงานตามกิจกรรม/

โครงการที่สำคัญ เน่ืองจากแผนปฏิบัติการฯ วางแผนทั้งปจากยอดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรรายป 

 2. ไมสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ที่วางไวทั้งปได เพราะจำเปนตองปรับแผนใหมีความ

สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจริงเปนรายงวด 

 3.การรายงานผลในระบบ DOC ผล/แผน และจำนวนเงินเบิกจายจากระบบ GFMIS จะไมตรงกัน 

เนื ่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติการะหวางไตรมาส และมีการยืมเงินงบประมาณจากหนวยงานอื ่นมาใช  

แตศรป. ไมสามารถเขาไปแกไข/อัพเดทแผนไดเพราะระบบจะเปดใหปรับแกไขไดในชวงปลายไตรมาส และระบบ 

DOC มิไดรองรับในกรณีการยืมเงินจากหนวยงานอื่นมาดำเนินการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/2.5%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%20DOC%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_5/2.5%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%20DOC%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf


แนวทางการดำเนินงานตอไป 

 1.สื่อสารขอมูลผลการดำเนินงาน กำหนดมาตรการแผนปฏิบัติการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทาง 

ในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามความกาวหนาในการดำเนินงาน รวมทั้งการวิเคราะหปญหารวมกัน โดยผาน 

การประชุมของหนวยงานเปนประจำทุกเดือน 

 2.ใหผ ู ร ับผ ิดชอบเขาใจแนวทางการบริหารแผนปฏิบ ัต ิการฯ และทราบถึงประเด็นปญหาของ 

การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อใหผูรบัผดิชอบเตรยีมการปรับแผนฯ ไดตามกำหนด และบรรลุเปาหมายที่วางไว 

 3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการของหนวยงาน  

 4. ผูรับผิดชอบตรวจสอบแผนปฏิบัติการ และบริหารความเสีย่งของแผนปฏิบติัการของหนวยงานใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว 

  

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 

3. กระบวนการ  SOP แผนปฏ ิบ ัต ิของการของ

หนวยงาน 

เพื่อให ผ ู ร ับผ ิดชอบเข าใจแนวทางการบริหาร

แผนปฏิบัติการฯ และทราบถึงกระบวนการทำงาน

ของการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ   

4.แนวทางการบริหารความเสี่ยง เปนแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เน่ืองจากเกิด

สถานการณที ่ไมสามารถควบคุมและคาดการณ

ลวงหนาได มีโอกาสเกิดผลกระทบ จึงตองประเมิน

ความเสี่ยง เพื่อใหสามารถควบคุมความเสี่ยงได 

 

 

 



มาตรการ เพ่ือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

มาตรการขับเคลื่อน กลยุทธ PIRAB เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 

 

1.มีการสื่อสาร ใหคำปรึกษา 

เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ 

Partnership 

(การสราง

พันธมิตร) &  

Regulation  

(การกำกับ 

ควบคุม) 

ศรป. มีมาตรการสร างการม ีส วนร วมใน 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ผานการ

ประชุมติดตามความกาวหนาผลการปฏิบ ัติ

ราชการตามคำร ับรองฯ ท ุกเดือน โดยให

ผูรับผิดชอบรายงานชีแ้จงรายละเอียด ปญหา

อุปสรรคในการดำเนินงาน พรอมทั้งใหทุกกลุม

แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น รวมกันหาแนวทาง 

ทำใหการดำเนินงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการ 

2.มีการประชุมการเรงรัดติดตาม 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติของ

หนวยงาน 

Regulation  

(การกำกับ 

ควบคุม) 

หนวยงานมีการ กำกับ ติดตามผลการ

ดำเนินงานของแผนปฏิบัติการใหบรรลุ

เปาหมายตามนโยบายของกรมอนามัย 

3.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมลู 

แนวทางการบรหิารแผนกรมอนามัย 

ระเบียบตางๆทีเ่กี่ยวของกบั 

การดำเนินงาน 

Build Capacity 

(พัฒนาศักยภาพ

ผูรบับริการ) 

ใหบุคลากรเขาใจแนวทางการบริหารแผน  

และทราบถึงประเด็นปญหาการดำเนิน  

งานแผนปฏิบัติการ ใหขับเคลื่อนอยางบรรลุ

เปาหมาย 

 

4.การปรับแผนปฏิบัติการ ประจำป

ของหนวยงาน ตามรอบไตรมาส  

ที่กรมอนามัยไดกำหนด 

 

Regulation  

(การกำกับ 

ควบคุม) 

หนวยงานมีการปรับแผนปฏิบัติการฯ ตามรอบ

ไตรมาส ที่กองแผนกำหนด เพือ่ใหการ

ดำเนินงานบรรลุเปาหมายที่วางไว และเปน

ปจจบุัน ถูกตอง ตามที่กรมอนามัยกำหนด 

5.การพฒันาระบบการควบคุม 

กำกับ การดำเนินงานใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัติ 

Investment  

(การลงทุน) 

เพื่อใหศรป. มีการวางแผน ที่เปนระบบ และมี

การทำงานรวมกัน ประสานงานกัน เพื ่อให 

การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค และบรรลุ

เปาหมายที่วางไว ตามที่กรมอนามัยกำหนด   

 

 

 

 



แผนการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของ ตัวช้ีวัด 2.5 ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

กิจกรรม 

 

ประจำปงบประมาณ 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 

1. รวบรวมเอกสารผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงาน (รอบ 6 เดือนแรก) 

     

2. จัดทำบทวิเคราะห ชองวาง (GAP) ทีอ่าจทำให 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำของศรป. 

ไมบรรลเุปาหมาย (1 ฉบับ)                                                                                                                                                                           

 

 
 

  

 

  

 

3.ทบทวนมาตรการ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยใชกลยุทธ PIRAB พรอม

ประกอบเหตุผลในการกำหนดมาตรการ 

 
     

4.จัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงในการขับเคลือ่น

แผนปฏิบัติการของหนวยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง) 

 

 

 

 
   

5. จัดทำแผนขับเคลื ่อนปฏิบัติการศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ (DOC 4.0) ประจำป 2565 รอบ 5 เดือน

หลัง (1 ฉบับ)  

 

 

 

    

6. ประชุมกำกบั ติดตาม ความกาวหนาของการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในที่ประชุมประจำเดือน

ของ ศรป. (5 ครั้ง) 

     

7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ และปรบัแผนใน

ระบบ DOC ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 25 ของเดือน  

(5 ฉบับ) 

 

 

    

 


