
แผนการด าเนินงาน เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ผู้รับผิดชอบ

1.   วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีอาจท าให้การขับเคล่ือน
แผนปฏิบัติการประจ าปีไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 คร้ัง ต.ค. 64
กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

2. จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ

1 คร้ัง ต.ค. 64 ทุกกลุ่มงาน

3. จัดท าแผนบริหารความเส่ียงตามแผนปฏิบัติการของส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ (โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท
ข้ึนไป ครบทุกโครงการ)

1 คร้ัง ต.ค. 64 ทุกกลุ่มงาน

4.   จัดท ามาตรการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การของหน่วยงาน  โดยใช้แนวทาง PIRAB พร้อมเหตุผล
ประกอบในการก าหนดมาตรการ

1 คร้ัง ต.ค. 64
กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

5.  ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565       
  -  รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนในท่ีประชุม
ส านักส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ข้ึนเว็บไซต์ส านักส่งเสริม
สุขภาพทุกเดือน

12 คร้ัง
ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

ทุกกลุ่มงาน

6.   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ DOC

12 คร้ัง
ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

7.     รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

8 คร้ัง
ต.ค. 64 - 
ก.ค. 65

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

8.     สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ือวิเคราะห์ GAP และ
มาตรการ แนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป)

1 คร้ัง ก.ย. 65
กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

แผนขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักส่งเสริมสุขภาพ



แผนการด าเนินการ/ประชุม เป้าหมาย ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ผู้รับผิดชอบ

1 ประชุมส านักส่งเสริมสุขภาพ 
(รายงานแผนและผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือน)

12 คร้ัง 18 23 27 13 2 29 22 26 22 20 17 14
งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
กลุ่ม บรย.

2 ประชุมก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ

8 คร้ัง -       -       3 5 7 4 7 3 7 5
งานพัฒนาระบบ

บริหาร
กลุ่ม บรย.

3 ประชุมผู้รับผิดชอบงานแผน
(ก ากับติดตามแผนและงบประมาณ)

6 คร้ัง 5 6 7 8 6 8
งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
กลุ่ม บรย.

4 การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน
ในระบบ DOC

12 คร้ัง 29 30 30 28 28 30 29 27 30 29 30 30
งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
กลุ่ม บรย.

5 การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
ในระบบ eMENSCR 4 คร้ัง 20 18 20 20

งานพัฒนา
ยุทธศาสตร์
กลุ่ม บรย.

แผนการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ส านักส่งเสริมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


