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รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
KPI 2.5 รอยละการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
--------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารของสํ า นั ก อนามั ย
สิ่งแวดลอม รอบ 5 เดือนแรก ป 2564 นั้น ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมใหความสําคัญกับการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีการจัดประชุมสํานักฯ ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกํากับ
การดํ าเนิน งานกิ จกรรมตามแผนปฏิบั ติการทุกรายการอยางตอเนื่องใหบรรลุเป าหมาย อีกทั้ง ผูรับผิ ดชอบ
โครงการใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามแผนฯ และกลุมบริหารยุทธศาสตรซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการ
กํา กั บ ติ ด ตามการปฏิ บั ติตามแผนฯ ได พัฒ นาโปรแกรมเพื่อกํากับ ติดตามผลการดําเนิน งานและการใช จาย
งบประมาณ (ENV Plan) รวมทั้งพัฒนารูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลน (google
slide) โดยได รั บ ความร ว มมื อเป น อย า งดีจ ากผูรับ ผิดชอบโครงการในการเขาใชงานระบบดังกลาวและ
การรายงานผลการดําเนินงาน ทําใหสามารถกํากับ ติดตาม และแกไขปญหา กรณีที่การดําเนินงานจะไมสามารถ
บรรลุผลหรือไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ผู อํานวยการสํ านั กอนามัยสิ่งแวดลอมใหความสําคัญตอการดํ าเนิ นงานดานการกํากับดูแล
องคการที่ดี ทั้งในดานการตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) ดานการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือ
การดําเนินงาน (Operational Auditing) ดานการตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) เพื่อให
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีกระบวนการกํากับติดตามที่ทําใหสามารถกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ดังนี้
1. จั ดประชุ มสํ า นั กฯ ทุ กเดื อน เพื่ อกํ ากั บ ติ ดตามผลการดํ าเนิ น งานตามแผนและการใช จ าย
งบประมาณ ซึ่งมีการประชุมอยางตอเนื่องมาแลว 6 ครั้ง โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณของแตละกิจกรรมในแตละโครงการ รวมถึงการพิจารณาขอปรับแผนกรณีมีความจําเปนหรือไมสามารถ
ดําเนินการตามแผนได
2. พัฒนาโปรแกรมติดตามผลการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (ENV Plan) ซึ่งมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางระบบออนไลนในการบันทึกขอมูลการใชจายงบประมาณที่สามารถตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
รายโครงการและภาพรวมของหนวยงานได อีกทั้ง ผูรับผิดชอบโครงการสามารถติดตามผลการใชจายงบประมาณ
ของโครงการตนเองไดดวย
รูปที่ 1 โปรแกรมติดตามผลการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม (ENV Plan)
3.
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รูปที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานผานระบบออนไลน (google slide)
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3. พัฒนาชองทางการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแบบออนไลน (google slide)
เพื่อความสะดวกในการเขาใชงานของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคน เนื่องจากเปนระบบออนไลนแบบ Real time
ที่สามารถเขาใชงานไดพรอมกันทุกที่ทุกเวลา ซึ่งสะดวกตอการเขาใชงานไดทั้งทางโทรศัพท หรือคอมพิวเตอร
4. ที มกํ า กั บ ติ ด ตามของสํ า นั กฯ มี การติ ดตามผลการดํ าเนิ น งานอย างต อ เนื่ องตามเงื่ อนไขเวลา
ที่กําหนด
นอกจากนี้ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดมีการวิเคราะหรายการขอมูลที่ใช (ตามองคประกอบที่เจาภาพ
กําหนดไว) โดยไดกําหนดมาตรการตาม PIRAB และกําหนดประเด็นความรูที่ใช ครบถวน ครอบคลุม ตอการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดแลว ทําใหผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยไมมีการปรับแผน
หรือกิจกรรมใดๆ Output ผลผลิต : คิดเปนรอยละ 100 ของการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่
กําหนด ดังนี้
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การทบทวนแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานและมาตรการที่กําหนด รอบ 5 เดือนหลัง
(มี.ค.-ก.ค. 64) ปงบประมาณ พ.ศ.2564
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รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

1. วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย ต.ค. 63
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564
/kpi64_2_5_3.pdf
2. จัดทําแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการฯ ต.ค. 63
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/
2.5.2.pdf
3. ใหความรูที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการฯ ต.ค. 63
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/
kpi64_2_5mt1.pdf
4. กําหนดมาตรการเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ต.ค. 63
https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564
/kpi64_2_5_3.pdf
5. จัดทําขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อติดตามกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ ต.ค. 63 - ก.พ. 64
https://docs.google.com/presentation/d/1riFPsLsnY7l
od1Tqm74ft0WqewyAU0csnoHYllUBXI/edit?usp=sharing
6. สื่อสารขอมูลเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ (การนําเขาระบบ google slide)
ต.ค. 63 - ก.พ. 64
1) https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2
564/2.1.5.1.pdf ต.ค. 63 - ม.ค. 64
2) http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/25
64/CommunicationForMonitoringFab64.pdf
ก.พ. 64
7. จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อนําเสนอ
ในที่ประชุมสํานักฯ ต.ค. 63 - ก.พ. 64
1) http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/256
4/kpi64_2_5mt1.pdf
2) http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/256
4/kpi64_2_5mt2.pdf
3) http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/256
4/kpi64_2_5mt3.pdf
4) http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/256
4/kpi64_2_5mt4.pdf
5) https://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/25
64/kpi64_2_5mt5.pdf


(1 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)
1. วิเคราะหชองวาง (GAP) ที่อาจทําใหการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการไมบรรลุเปาหมาย

ผลตาม
เปาหมาย
(1 ครั้ง)


(1 ครั้ง)

2. จัดทําแผนกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ

-


(1 ครั้ง)

3. ใหความรูที่เกี่ยวของเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามแผนปฏิบัติการฯ

-


(1 ครั้ง)

4. กําหนดมาตรการเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงาน

-


(5 ครั้ง)

5. จัดทําขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อติดตามกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ มี.ค.- ก.ค. 64
https://docs.google.com/presentation/d/1riFPsLs
nY7lod1Tqm74ft0WqewyAU0csnoHYllUBXI/edit?usp=sharing
6. สื่อสารขอมูลเพื่อกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ (การนําเขาระบบ google slide)
มี.ค.- ก.ค. 64

(7 ครั้ง)

7. จัดทําขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อนําเสนอ
ในที่ประชุมสํานักฯ มี.ค.- ก.ค. 64
1)
https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/down
load?id=69737&mid=32878&mkey=m_docume
nt&lang=th&did=22238

(7 ครั้ง)


(5 ครั้ง)


(5 ครั้ง)
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(7 ครั้ง)

