รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------------------------------------------------------------

ที่
1

กิจกรรม
วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไม่บรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่บรรลุเป้าหมาย เมื่อวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 โดยนำข้อมูล ผลการดำเนินการ
กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร รอบ 6 เดื อ นหลั ง ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ DOC กรมอนามั ย
ซึ่งได้รับจากกองแผนงาน กรมอนามัย มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงาน
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5_3.pdf

2

จัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ

ดำเนินการจัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อ 1-15 ตุลาคม 2563
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.5.2.pdf

3

ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ

ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุมสำนักอนามั ย
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้แก่
น.ส. นวรัตน์ อภิชัยนันท์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 64

1

ที่

4

กิจกรรม

กำหนดมาตรการเพื่อกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
1) การใช้เครื่องมือรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ (google slide) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบบทันต่อการใช้งาน เนื่องจากเป็นแบบฟอร์ม
บันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Google Slide) โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคนสามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม
และบันทึกผลการดำเนินงานได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Real time recording and sharing information)
(ปรากฎในเอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักฯ หน้า 52)
2) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ ปี 2563 (เอกสารนำเสนอในการ
ประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2564 หน้า 18 - 24) เพื่อเป็นการชี้ประเด็น ให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องนำไป
ประกอบการพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้ าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ภายใต้
โครงการดังกล่าว เพื่อการปรับรูปแบบการดำเนินงานหรือกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป (ปรากฎในเอกสาร
นำเสนอในการประชุมสำนักฯ หน้า 18 - 24)
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5mt1.pdf
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้กำหนดมาตรการเพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ดังนี้
1. พัฒนาเครื่องมือสำหรับการควบคุมกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยเปลี่ยนเครื่องมือ
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก google sheet เป็น google slide และนำข้อมูล
ที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำเอกสารนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การต่อไป
2. พัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูล โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งรูปแบบทางการ คือ หนังสือ
ราชการ โดยบรรจุ QR code แบบฟอร์ มรายงานผ่ านระบบออนไลน์ ในหนัง สื อเชิ ญประชุ ม และสื่ อ สาร
ผ่านช่องทางไลน์ (Line) ทั้งไลน์กลุ่มสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และไลน์ส่วนตัวของผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับในการนำเข้าข้อมูลเป็นอย่างดี
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5_3.pdf (หน้า 3)
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ที่
5

กิจกรรม
จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ

6

สื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
(การนำเข้าระบบ google slide)

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายการกิจกรรมและ
งบประมาณที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือนตั้งแต่ ต.ค. 63 เป็นต้นมา โดยนำเข้าข้อมูลในแบบฟอร์ม
รายงานออนไลน์ (google slide) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรมดังกล่าว
https://docs.google.com/presentation/d/1riFPsLsnY7lod1Tqm74ft0WqewyAU0csnoHYllUBXI/edit?usp=sharing
ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้ มีการสื่อสารข้อมูล ทุกเดือนเพื่อกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (การนำเข้าระบบ google slide) ด้วยวิธีการ คือ
1. สื ่ อ สารอย่ า งเป็ น ทางการผ่ า นหนั ง สื อ ราชการโดยระบุ เ งื ่ อ นไขการติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติการในหนังสือเชิญประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. สื่อสารผ่านไลน์กลุ่มสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกเดือนเพื่อแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม
และผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้วยวิธีการนำเข้า
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ Google Slide
3. ประสานผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการทุ ก โครงการเป็ น รายบุ ค คลเพื ่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภายในเวลาที่กำหนด
(1) การประสานงานฯ ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.5.1.pdf
(2) การประสานงานฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/CommunicationForMonitoringFab64.pdf

7

จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนฯ
เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสำนักฯ

ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้นำข้อมูลรายงานผลฯ ในแบบฟอร์มรายงาน
google slide มาจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รายเดือน
ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563
(เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 ต.ค. 63 หน้า 52 - 60)
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5mt1.pdf
น.ส. นวรัตน์ อภิชัยนันท์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 64

3

ที่

กิจกรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
2. ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2563
(เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 26 พ.ย. 63 หน้า 14 - 24)
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5mt2.pdf
3. ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2563
(เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24 ธ.ค.63 หน้า 13 - 30)
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5mt3.pdf
4. ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2564
(เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 28 ม.ค.63 หน้า 12 - 25)
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5mt4.pdf
5. ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 25 ก.พ.63 หน้า 12 - 28)
(https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5mt5.pdf)
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