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

ที่
กิจกรรม
ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
1 วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้ 1) มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ที่อาจทำให้การขั บเคลื่อนแผนปฏิ บั ติการประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่บรรลุเป้าหมาย เมื่อวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 โดยนำข้อมูลผลการดำเนินการกิจกรรม
ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ DOC กรมอนามัยซึ่งได้รับจากกองแผนงาน
กรมอนามัย มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมกำหนดมาตรการเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5_3.pdf
2) มีการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไม่เป็นไปตามแผน โดยนำข้อมูลผลการดำเนินการ
กิจกรรมตามแผนฯ รอบ 5 เดือนแรก ปี 2564 มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=70150&mid=32878&mkey=m_document&lan
g=th&did=22238
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ที่
กิจกรรม
ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
2 จัดทำแผนกำกับติดตามผล
ดำเนินการจัดทำแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เมื่อ 1-15 ตุลาคม 2563
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.5.2.pdf
3 ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ

ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในการประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ได้แก่
1) การใช้ เ ครื ่ อ งมื อ รายงานผลการดำเนิ น งานผ่ า นระบบออนไลน์ (google slide) เพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบบทันต่อการใช้งาน เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (Google Slide) โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุก คนสามารถเข้า ถึง แบบฟอร์มและบั น ทึ ก
ผลการดำเนินงานได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน (Real time recording and sharing information) (ปรากฎในเอกสาร
นำเสนอในการประชุมสำนักฯ หน้า 52)
2) การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของโครงการ ปี 2563 (เอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักฯ
ครั้งที่ 1/2564 หน้า 18 - 24) เพื่อเป็นการชี้ประเด็น ให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องนำไปประกอบการพิ จารณา
ดำเนินการขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อการปรับ
รูปแบบการดำเนินงานหรือกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป (ปรากฎในเอกสารนำเสนอในการประชุมสำนักฯ หน้า 18 - 24)
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5mt1.pdf

4 กำหนดมาตรการเพื่อกำกับติดตาม
ผลการดำเนินงาน

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้กำหนดมาตรการเพื่อการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้
1. พัฒนาเครื่องมือสำหรับการควบคุมกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยเปลี่ยนเครื่องมือการรายงานข้อมูล
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก google sheet เป็น google slide และนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์
และจัดทำเอกสารนำเสนอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อไป
2. พัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูล โดยเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งรูปแบบทางการ คือ หนังสือราชการ
โดยบรรจุ QR code แบบฟอร์มรายงานผ่านระบบออนไลน์ในหนังสือเชิญประชุม และสื่อสารผ่านช่องทางไลน์ (Line)
ทั้งไลน์กลุ่มสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และไลน์ส่วนตัวของผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับ
ในการนำเข้าข้อมูลเป็นอย่างดี https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/kpi64_2_5_3.pdf (หน้า 3)
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ที่
กิจกรรม
5 จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ

ผลการดำเนินงานตามแผนฯ
ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายการกิจกรรมและงบประมาณ
ที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือนตั้ง แต่ ต.ค. 63 เป็นต้นมา โดยนำเข้าข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานออนไลน์
(google slide) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเข้าข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว
https://docs.google.com/presentation/d/1riFPsLsnY7lod1Tqm74ft0WqewyAU0csnoHYllUBXI/edit?usp=sharing
6 สื่อสารข้อมูลเพื่อกำกับติดตามผล
ผู้รับผิดชอบกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ ได้มีการสื่อสารข้อมูลทุกเดือนเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ (การนำเข้าระบบ google slide) ด้วยวิธีการ คือ
(การนำเข้าระบบ google slide)
1. สื่อสารอย่างเป็นทางการผ่านหนังสือราชการโดยระบุเงื่อนไขการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ในหนังสือเชิญประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. สื่อสารผ่านไลน์กลุ่มสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกเดือนเพื่อแจ้งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม และ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้วยวิธีการนำเข้าข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ Google Slide
3. ประสานผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการเป็นรายบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 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
(3) การประสานงานฯ เดือนมีนาคม 2564
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=69737&mid=32878&mkey=m_document&lang=t
h&did=22238
7 จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงาน
ตามแผนฯ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม
สำนักฯ

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
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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)
6. ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2564
(เอกสารนำเสนอ (Power Point) ในการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 24 มี.ค .64 หน้า -31 - 42)
(https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=69715&mid=32878&mkey=m_document&lang=
th&did=22238)
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