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การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลการด าเนินงานระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุ  
การก ากบัดแูล การบริหารงานของส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 2563  

รอบ 6 เดือนหลงั (เมษายน - กนัยายน 2563) 

 

ส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ เป็นองคก์รหลกัของประเทศในกำรส่งเสรมิสุขภำพและอนำมยัสิง่แวดลอ้ม                 

เพื่อส่งเสรมิให้ประชำชน มีสุขภำพดี กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ จึงต้องมกีำรควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำร

บรหิำรงำน เป็นไปอย่ำงประสทิธภิำพ ประสทิธผิล ด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใส ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบั ซึ่งจะช่วยลดขอ้ผดิพลำดกำรปฏบิตังิำน ซึ่งในรอบกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดอืนแรก (ตุลำคม 

2562 - มีนำคม 2563) ส ำนักส่งเสริมสุขภำพได้มีกำรวิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จของกำรควบคุม                    

กำรก ำกับดูแล กำรบริหำรงำนรอบ 6 เดือนแรก ซึ่งได้น ำผลวิเครำะห์มำจัดท ำข้อเสนอะนโยบำย 

มำตรกำร และกิจกรรม ในแผนกำรด ำเนินตวัชี้วดั 2.1 ระดบัควำมส ำเรจ็กำรควบคุม กำรก ำกบัดูแล               

กำรบรหิำรงำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ ประจ ำปี 2563 จำกผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ

คณะท ำงำนควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำรบรหิำรงำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ ประจ ำปี 2563 จงึไดจ้ดัท ำ

วเิครำะห์ SWOT Analysis ผลกำรด ำเนินงำนระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรควบคุม กำรก ำกับดูแลกำร

บริหำรงำนของส ำนักส่งเสริมสุขภำพ ประจ ำปี 2563 รอบ 6 เดอืนหลงั (เมษำยน - กนัยำยน 2563)  

และเพิม่เตมิรำยงำนผลกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยในประจ ำหน่วยงำนส่วนกลำงไม่รวมกองคลงั 

ของส ำนักส่งเสรมิสุภำพ ไตรมำสที่ 2 เดือนมนีำคม 2563 ซึ่งส ำนักส่งเสรมิสุขภำพได้รบักำรทัง้ท้วง            

เรื่องกำรให้ส่งใช้เงนิยมืเป็นงนิสดเกิน 30% จ ำนวน 6 รำย 509,937.5.- บำท (ห้ำแสนเก้ำพนัเก้ำร้อย

สำมสิบเจ็ดบำทห้ำสิบสตำงค์) ซึ่งจำกข้อทกัท้วงดงักล่ำวส ำนักส่งเสริมสุขภำพโดยกลุ่มอ ำนวยกำร 

(เจ้ำหน้ ำที่กำรเงินและบัญชี)ได้มีกำรประชุมกลุ่มและร่วมกันหำทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว                             

โดยให้มีกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงส ำหรบักำรประชุมหำกต้องเดินทำงไปต่ำงจังหวัด                

จะต้องท ำกำรศกึษำขอ้มูลว่ำถ้ำต้องเดนิทำงไปจงัหวดันัน้ๆ ผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละจงัหวดัเบกิจ่ำยค่ำ

เดนิทำงประมำณเท่ำไร เปรยีบเทยีบค่ำใชจ้่ำยแต่ละจงัหวดัทุกครัง้ เพื่อน ำมำลดค่ำใชจ้่ำยในกำรยมืเงนิ

แต่ละครัง้เพื่อกำรยมืเงนิคนืไม่เกิน ๓๐% และเป็นมำตรกำรที่ทำงกลุ่มอ ำนวยกำรได้ถอืปฏบิตัิ และแจ้ง

ใหทุ้กกลุ่มทรำบและถกืปฏบิตัิเป็นแนวทำงเดยีวกนั จงึได้มกีำรประชุมเพื่อน ำไปสู่กำรปรบัปรุงนโยบำย 

มำตรกำร และกิจกรรมที่สอดคล้อง กับสถำนกำรณ์ปัจจุบันมำกขึ้น เพื่อผลกำรด ำเนินงำนที่มี

ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล ด ำเนินงำนดว้ยควำมโปร่งใส ปฏบิตัติำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีก่ ำหนด  
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ป ญหา/อปุสรรคในการด าเนินงาน 

1. เรื่องกำรตดิต่อประสำนงำนขอ้มูลต่ำงๆ ล่ำชำ้ บำงครัง้ไม่ทนัภำยในเวลำทีก่ ำหนด ท ำใหไ้มส่ำมำรถ

น ำขอ้มูลลงระบบ DOC ได ้

2. คณะท ำงำนทีร่บัผดิชอบขำดควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัตวัชีว้ดั 2.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรควบคุม กำร

ก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำน  

3. กำรสรุปรำยงำนกำรประชุม กำรตดิตำมควำมกำ้วหน้ำของกำรด ำเนนิงำนตวัชีว้ดั 2.1 ล่ำชำ้ ท ำให้

คณะท ำงำนขำดควำมตอ่เนื่องในกำรประสำนงำนและตดิตำมขอ้มูล  

แนวทางการแก้ไข 

1. คณะท ำงำนศกึษำรำยละเอียด Template ของตัวชี้วดั 2.1 ให้เขำ้ใจ และรวบรวมหลกัฐำนที่ต้องใช้

ประกอบกำรลงขอ้มูลพรอ้มทัง้ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

2. หำกพบขอ้สงสยัใหส้อบถำมหน่วยงำนเจำ้ภำพ หรอื กลุม่บรหิำรยุทธศำสตรเ์พื่อขอค ำแนะน ำ 

3. ให้กลุ่มอ ำนวยกำรเป็นผู้จดัท ำหนังสอืเชญิคณะท ำงำนประชุม และสรุปรำยงำนกำรประชุมพร้อมทัง้

จดัท ำหนังสอืเวยีนใหค้ณะท ำงำนและบุคลำกรส ำนักส่งเสรมิสุขภำพทรำบทุกครัง้  

4. กำรแจง้เตอืนผ่ำนกรุ๊ปไลน์คณะท ำงำนตวัชีว้ดั 2.1 ล่วงหน้ำในกำรด ำเนินงำนประชุม และกำรตดิต่อ

ประสำนงำนต่ำงๆ 

5. กำรเผยแพร่ประชำสมัพนัธก์จิกรรมตวัชีว้ดั 2.1 ใหก้บับุคลำกรส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ หน่วยงำนอื่นๆ                 

และประชำชนทัว่ไป  
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ตารางการวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลการด าเนินงานระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุ 
การก ากบัดแูล การบริหารงานของส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 2563 

รอบ 6 เดือนหลงั (เมษายน - กนัยายน 2563) 
 ปัจจยัท่ีเอื้อ ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จยั

ภา
ยใ
น 

จุดแขง็ (Strengths) 
- มีคณะท ำงำนระดับควำมส ำเร็จของกำรควบคุม กำรก ำกับดูแล กำร
บรหิำรงำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ ประจ ำปี 2563 ทมีคีวำมสำมคัค ีและ
พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืกำรบรหิำรงำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ 
- ผูบ้รหิำรใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนนิงำน ควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำร
บรหิำรงำนของส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ 
- มปีระชุมตดิตำมควำมกำ้วหนำ้ และสรุปรำยงำนกำรประชุมผลกำร
ด ำเนินงำนทกุเดอืน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนของทำงรำชกำรบำงอย่ำงตอ้งประสำนในรูปแบบเป็น
ทำงกำรโดยหนังสอืรำชกำรและมขีัน้ตอนซบัซอ้น ท ำใหเ้กดิควำมล่ำชำ้ในกำร
ด ำเนินงำน 
- ตวัชีว้ดั 2.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรควบคมุ กำรก ำกบัดูแลกำร
บรหิำรงำน เป็นตวัชีว้ดัใหม่ทีเ่พิง่ก ำหนดใหม้ขีึน้ในปีงบประมำณ 2563 ท ำให้
คณะท ำงำนทีร่บัผดิชอบอำจยงัมคีวำมเขำ้ใจไมค่รบถว้นในรำยละเอยีดของ
ตวัชีว้ดั  

ปัจ
จยั

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunities) 
- กรมอนำมยัใหค้วำมส ำคญักบักำรควบคมุภำยใน ตรวจสอบภำยใน อกี
ทัง้มกีำรใหค้ ำปรกึษำและพฒันำศกัยภำพผูป้ฏบิตังิำน ท ำใหส้ำมำรถน ำ
ควำมรูท้ีไ่ดม้ำประยุกต์ใชใ้นกำรปฏบิตังิำน 

อปุสรรค (Threats) 
- ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-
19) ท ำใหม้กีำรปรบัเปลีย่นแผนกำรด ำเนินงำน ผูร้บัผดิชอบจงึตอ้งมกีำร
ปรบัเปลีย่นแผนกำรเบกิจ่ำยและกำรบรหิำรงำนใหท้นัเวลำทีก่ ำหนด อกีทัง้
ตำรำงกำรปฏบิตักิำรแบบ Work From Home ท ำใหก้ำรตดิต่อประสำนงำน
อำจไม่สะดวกรวดเรว็ 
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ข้อเสนอทางนโยบายของกรมอนามยั 

    ไม่ม ีเนื่องจำกกลุ่มตรวจสอบภำยในตอ้งเป็นผูด้ ำเนินกำรเสนอนโยบำย 

ข้อเสนอทางนโยบายของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

1. วเิครำะหแ์ละทบทวนสถำนกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ 
2. ขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำรบรหิำรงำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ 
3. ก ำกบั ตดิตำม ประเมนิผล และจดัท ำรำยงำนทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
4. พฒันำศกัยภำพบุคลำกรดำ้นกำรควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำรบรหิำรงำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ 

มาตรการท่ีก าหนด 

1. รวบรวม สรุปขอ้มูลกำรควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำรบรหิำรงำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ 
2. สื่อสำรกำรด ำเนินงำนกำรควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำรบรหิำรงำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ 
3. จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำรบรหิำรงำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
4. จดัท ำหลกัเกณฑ ์แนวทำงกำรปฏบิตังิำน  
5. ตดิตำมผลกำรด ำเนนิงำนทุกเดอืน 
6. วเิครำะห ์และจดัท ำรำยงำน 
7. ส่งเสรมิใหบ้คุลำกรเพิม่พนูควำมรู ้ทกัษะ ดำ้นควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำรบรหิำรงำนของหน่วยงำน 
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ประเดน็ความรู ้

 เจำ้หนำ้ทีศ่กึษำขอ้มูล คูม่อื หนังสอื ประกำศ หนังสอืเวยีน เช่น 

 - คู่มอืกำรปฏบิตังิำน เรื่องกระบวนกำรสนับสนุน กรมอนำมยั กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 - คู่มอืส ำหรบัผูต้รวจสอบภำยในประจ ำหน่วยงำน ปี 2563
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แผนการด าเนินตวัช้ีวดั 2.1 ระดบัความส าเรจ็การควบคมุ การก ากบัดแูล การบริหารงาน 
ของส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปี 2563 (รอบ 6 เดือนหลงั) 

ขัน้ตอน/วิธีดารด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ ธ.ค
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. นโยบาย : วเิครำะหแ์ละทบทวนสถำนกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำน
มำ 

           

1.1 มาตรการ : รวบรวม สรุปขอ้มูลกำรควบคมุ กำรก ำกบัดูแล กำร
บรหิำร งำนของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ 

           

1.1.1 กิจกรรม            
- ประชุมคณะท ำงำนกำรควบคมุ ก ำกบั กำรบรหิำรของหน่วยงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพื่อวเิครำะหแ์ละทบทวนสถำนกำรณ์ผลกำร
ด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ 

คณะท ำงำน           

2. นโยบาย : ขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำร
บรหิำรงำนของส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ 

           

2.1 มาตรการ : สื่อสำรกำรด ำเนินงำนกำรควบคุม กำรก ำกบัดูแล กำร
บรหิำรงำนของส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ 

           

2.1.1 กิจกรรม            
- เผยแพร่นโยบำย มำตรกำร ควบคมุ ก ำกบั กำรบรหิำรของหน่วยงำน 
ทำงช่องทำงกำรสือ่สำรตำ่งๆ ของส ำนักส่งเสรมิสุขภำพ เช่น เวบ็ไซต์ 
หนังสอืเวยีน รำยงำนกำรประชุม One page เป็นตน้ 

ส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ 
(กลุ่มบรหิำรยุทธ

ศำตร)์ 

          

- จดัท ำบอรด์ส่งเสรมิควำมรู ้และประชำสมัพนัธก์ำรก ำกบั บรหิำรงำน
ของส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ  

คณะท ำงำน           
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ขัน้ตอน/วิธีดารด าเนินงาน ผู้รบัผิดชอบ ธ.ค
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.2 มาตรการ : จดัท ำหลกัเกณฑ ์แนวทำงกำรปฏบิตังิำน            
- ศกึษำคู่มอืกำรปฏบิตังิำน เรือ่งกระบวนกำรสนับสนุน กรมอนำมยั 
กระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  

คณะท ำงำน           

3. นโยบาย : ก ำกบั ตดิตำม ประเมนิผล และจดัท ำรำยงำนทีโ่ปร่งใส 
ตรวจสอบได ้  

           

3.1 มาตรการ : ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนทุกเดอืน            
3.1.1 กิจกรรม            
- จดัประชุม ก ำกบั ตดิตำม  ผลกำรด ำเนนิงำน และสรุปรำยงำนประชุม          
ทุกเดอืน 

คณะท ำงำนเลขำนุกำร
และผูช้่วยเลขำนุกำร 

          

3.2 มาตรการ : วเิครำะหแ์ละจดัท ำรำยงำน            
3.2.1 กิจกรรม            
- วเิครำะหแ์ละจดัท ำรำยงำน ปค.4, ปค.5, แบบตดิตำม ปค.5 และ
ภำคผนวก ก และ ข  

คณะท ำงำน           

4. นโยบาย : พฒันำศกัยภำพบุคลำกรดำ้นกำรควบคุม กำรก ำกบัดูแล          
กำรบรหิำรงำนของส ำนกัส่งเสรมิสุขภำพ 

           

4.1 มาตรการ : ส่งเสรมิใหบุ้คลำกรเพิม่พนูควำมรู ้ทกัษะ ดำ้นควบคมุ      
กำรก ำกบัดูแล กำรบรหิำรงำนของหน่วยงำน 

           

4.1.1 กิจกรรม            
- ศกึษำหำควำมรูเ้พิม่เติมผ่ำนช่องทำงแหล่งควำมรูต้่ำงๆ เช่น เวบ็ไซต์ 
หนังสอื งำนวจิยั เป็นตน้ 

ส ำนักสง่เสรมิสขุภำพ           
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