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สรุปวิเคราะหผล ปญหาอุปสรรคการดำเนนิงานตามแผนการดำเนินตัวช้ีวัด 2.1  
ระดับความสำเร็จการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน 

ของสำนักสงเสริมสุขภาพ ประจำป 2563 
 

ข้ันตอน/วิธีดารดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค มาตรการ/แนวทางการแกไข หมายเหตุ 
1. นโยบาย : วิเคราะหและทบทวนสถานการณผลการ
ดำเนินงานท่ีผานมา 

   

1.1 มาตรการ : รวบรวม สรุปขอมูลการควบคุม การ
กำกับดูแล การบริหาร งานของสำนักสงเสริมสุขภาพ 

- ขอมูลมีอยูจำนวนมากและเจาหนาท่ีท่ีเปนคณะ
กรรมทำงานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานยังไม
เพียงพอ 

- ปรึกษาหนวยงานเจาภาพในการ
คัดเลือกขอมูลท่ีเก่ียวของกับการควบคุม 
การกำกับดูแล การบริหารงาน 
- สงเจาหนาท่ีเขารวมอบรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูตรวจสอบภายใน 

 

1.1.1 กิจกรรม    
- ประชุมคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของ
หนวยงาน ประจำปงบประมาณ 2563 เพ่ือวิเคราะหและ
ทบทวนสถานการณผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
 

- การประชุมคณะทำงานบางทานไมสามารถเขา
รวมการประชุมไดครบทุกทานเนื่องจากติด
ราชการอ่ืนๆ  

- นัดหมายการประชุมลวงหนาเพ่ือให
คณะทำงานไดมีการวางแผนการ
ดำเนินงาน 
- จัดทำสรุปรายงานการประชุมทุกครั้ง 
พรอมท้ังแจงเวียนสรุปรายงานการ
ประชุมใหคณะทำงานและบุคลากร
สำนักสงเสริมสุขภาพทราบ ผานชองทาง
ตางๆ เชน หนังสือเวียน เว็บไซต ไลน
กลุม เปนตน 
 

 

2. นโยบาย : ขับเคลื่อนการดำเนินงานการควบคุม การ
กำกับดูแล การบริหารงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ 

   

2.1 มาตรการ : สื่อสารการดำเนินงานการควบคุม การ
กำกับดูแล การบริหารงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ 
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ข้ันตอน/วิธีดารดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค มาตรการ/แนวทางการแกไข หมายเหตุ 
2.1.1 กิจกรรม    
- ประกาศนโยบายการควบคุม กำกับ การบริหารของ
สำนักสงเสริมสุขภาพประจำปงบประมาณ 2563 

- ผูบริหารติดภารกิจราชการ - ปรึกษาผูบริหารเพ่ือกำหนดวันท่ี
สามารถทำกิจกรรมได 

 

- ประกาศเจตจำนงคการดำเนินการกิจกรรมขับเคลื่อน
คุณธรรมและตอตานทุจริตภายใตแนวคิด “พอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา (DOH STRONG)” 

- บุคลากรบางสวนไมสามารถเขารวมกิจกรรมได
เนื่องจากติดราชการท่ีอ่ืน 

- มีการวางแผนประชาสัมพันธกิจกรรม
ลวงหนาเพ่ือใหบุคากรทุกทานสามารถ
เขารวมกิจกรรมใหมากท่ีสุด 
- มีการสรุปกิจกรรม one page 
เผยแพรผานชองทางตางๆใหบุคลากร       
ท้ังสำนักทราบ เชน เว็ปไซต ไลนกลุม 
face book เปนตน 

 

- เผยแพรนโยบาย มาตรการ ควบคุม กำกับ การบริหาร
ของหนวยงาน ทางชองทางการสื่อสารตางๆ ของสำนัก
สงเสริมสุขภาพ เชน เว็บไซต หนังสือเวียน รายงานการ
ประชุม One page เปนตน 

- บุคลากรบางสวนยังไมทราบถึงมาตรการ
ควบคุม กำกับ การบริหารของหนวยงานของ
สำนักสงเสริมสุขภาพ 

- เว็บไซต หนังสือเวียน รายงานการ
ประชุม One page เปนตน 
- มีการเผยแพรผานชองทางตางๆให
บุคลากรท้ังสำนักและประชาชนท่ัวไป
ทราบถึงมาตรการดังกลาวผานชื่อง
ทางการสื่อสารตางๆ เชน เว็บไซต 
หนังสือเวียน สรุปรายงานการประชมุ 
One page ไลนกลุม face book เปน
ตน และแจงผานคณะทำงานซ่ึงเปน
ตัวแทนของบุคลากรในแตละกลุมของ
สำนักฯ 

 

- จัดทำบอรดสงเสริมความรู และประชาสัมพันธการ
กำกับ บริหารงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ  
 

- บุคลากรสำนักสงเสริมสุขภาพ หนวยงานอ่ืนๆ 
และประชาชนท่ัวไปยังเขาถึงขอมูลการกำกับ 
บริหารงานของสำนักสงเสริมสุขภาพไดแค
บางสวน 

- การเพ่ิมชองทางการสื่อสารท่ี
หลากหลายมากข้ึน นอกจากการ
เผยแพรประชาสัมพันธผานสื่ออนไลน 
ยังมีการจัดบอรดประชาสัมพันธกำกับ 
บริหารงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ 
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ข้ันตอน/วิธีดารดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค มาตรการ/แนวทางการแกไข หมายเหตุ 
2.2 มาตรการ : จัดทำหลักเกณฑ แนวทางการปฏิบัติงาน    
- ศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการสนับสนุน 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 
2557  

- คณะทำงานและบุคลากร ยังมีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการ
สนับสนุน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข                 
ไมเพียงพอ 

- ศึกษาหาคามรูเพ่ิมเติมคูมือการ
ปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการสนับสนุน 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

- ประชุมคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของ
หนวยงาน ประจำปงบประมาณ 2563 และมอบผมาย
ผูเก่ียวของในการจัดทำ Flow chart 

- บุคลากรสำนักสงเสริมสุขภาพ หนวยงานอ่ืนๆ 
และประชาชนท่ัวไป เม่ือตองติดตอประสานงาน
ไมเขาใจถึงข้ันตอนการดำเนินงานของแตละสวน 
และมีระยะเวลารอคอยท่ีแตกตางกัน 
 

- ประชุมเพ่ือมอบหมายกลุมท่ี
รับผิดชอบการดำเนินงานตางๆ ใหจัดทำ 
Flow chart เพ่ือเปนแนวทางแกผูท่ีตอง
ติดตอประสานงาน และเผยแพรผานสื่อ
ชองทางตางๆ 

 

- จัดทำแนวทางปฏิบัติ แกไขตามขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในกรมอนามัย 

- -  

3. นโยบาย : กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำ
รายงานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได   

   

3.1 มาตรการ : ติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน    
3.1.1 กิจกรรม    
- แตงตั้งคณะคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหาร
ของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 2563  

- คณะทำงานบางทานไมเก่ียวของกับการควบคุม 
กำกับ การบริหารของหนวยงาน 

- ติดตอประสานงานผานผูบังคับบัญชา
ใหมอบหมายผูท่ีมีความเก่ียวของกับการ
ควบคุม กำกับ การบริหารของหนวยงาน 
และใหกลุมอ่ืนๆ สนับสนุนขอมูลตางๆ 

 

- แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง สำนักสงเสริมสุขภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

- คณะทำงานบางทานไมเก่ียวของกับการควบคุม
ภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนัก
สงเสริมสุขภาพ 

- ติดตอประสานงานผานผูบังคับบัญชา
ใหมอบหมายผูท่ีมีความเก่ียวของกับการ
ควบคุมภายใน และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง สำนักสงเสริม
สุขภาพ เปนคณะทำงานและแตงตั้งคน
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ข้ันตอน/วิธีดารดำเนินงาน ปญหา/อุปสรรค มาตรการ/แนวทางการแกไข หมายเหตุ 
อ่ืนๆ เพ่ิมเพ่ือเรียนรูการทำงานและ
สนับสนุนการดำเนินงานตางๆ 

- จัดประชุม กำกับ ติดตาม  ผลการดำเนินงาน และสรุป
รายงานประชุมทุกเดือน 

- การจัดประชุมคณะทำงานบางเดือน ไมสามารถ
จัดการประชุมไดตามแผนเนื่องจากมีภาระงานท่ี
มาก และสถารการณโรคโควิด 19 ทำให
เจาหนาท่ีบางสวนตองปฏิบัติงานท่ีบานพัก 

- เพ่ิมการสื่อสารผานสื่ออนไลนมากข้ึน 
เชน ไลนกลุมตัวชี้วัด เปนตน  

 

3.2 มาตรการ : วิเคราะหและจัดทำรายงาน    
3.2.1 กิจกรรม    
- วิเคราะหและจัดทำรายงาน ปค.4, ปค.5, แบบติดตาม 
ปค.5 และภาคผนวก ก และ ข  

-   

4. นโยบาย : พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการควบคุม 
การกำกับดูแลการบริหารงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ 

   

4.1 มาตรการ : สงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
ดานควบคุมการกำกับดูแล การบริหารงานของหนวยงาน 

   

4.1.1 กิจกรรม    
- เขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน
ประจำหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 2563 

- บุคลากรยังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
ควบคุมการกำกับดูแล การบริหารงานของ
หนวยงาน 

- สงบุคลากรเพ่ิมพูนความรู ทักษะ    
ดานควบคุมการกำกับดูแล การ
บริหารงานของหนวยงาน 
- ปรึกษาผูรู เชน กลุมตรวจสอบภายใน 
เปนตน 

 

 


