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รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวช้ีวัดที 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------------------------------------- 
ผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2565  

กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค Link หลักฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือน
แรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
รอบ 6 เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดำเนินการแล้ว) 

    จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
มีแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 จำนวน
ทั้งสิ้น 19 โครงการ 136 กิจกรรม รอบ 6 
เดือนแรก (ต.ค. 64 – มี.ค.65) จำนวน 
97 กิจกรรม เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
จำนวน 87 ก ิจกรรม คิดเป ็นร ้อยละ 
89.69 และไมเ่ป็นไปแผนปฏิบัติการ จำนวน 
10 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 10.31 โดย
กิจกรรมที ่ ไม่บรรล ุตามเป้าหมายน้ัน 
พบว่า ในช่วงต้นปีงบประมาณมีการ
ขับเคลื่อนงานได้ล้าช้ากว่าแผนที่กำหนด 
โดยเฉพาะการเบิกจ่ายของแผนประชุม
อบรม/สัมมนาในไตรมาสที่ 1 ที่วางไว้ไม่
สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจาก
กิจกรรมเน้นการประชุมออนไลน์มากขึ้น
ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ที ่ยังไม่ดีขึ้น 
ปรับรายละเอียดกิจกรรม/ระยะเวลา/เพิ่ม-
ลดงบประมาณ และย ุบรวมก ิจกรรม 
สอดคล้องตามสถานการณ์  และปรับ
เลื่อนกิจกรรมไปในไตรมาสท่ี 2 - 4 ส่งผล
ต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การวางแผนและการกำกับติดตาม ทำให้
การดำเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่กรม
อนามัยกำหนด 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf 

2. วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

- รายงานผลการวิเคราะห ์(GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่อาจทำให้การขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการประจำปีไม่บรรลุเป้าหมาย  (ดำเนินการแลว้) 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf 
 

3. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริม
สุขภาพโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 
500,00 บาท ขึ้นไป ครบทุกโครงการ 

- แผนบรหิารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ
โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ขึ้นไป ครบทุกโครงการ  
(ดำเนินการแล้ว) 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf 
 

4. จัดทำมาตรการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนัก
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB  

- มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
สำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB พร้อมเหตุผล
ประกอบในการกำหนดมาตรการ (ดำเนินการแล้ว) 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf 
 

5. มีแผนการกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงาน และปรับแผนปฏิบตัิการใน
ระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน  
 - รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน 
 

- แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดำเนินการแล้ว) 

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในระบบ DOC 
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดำเนินการแล้ว) 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876
bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_04.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_06.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_07.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_10.pdf
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค Link หลักฐาน 
 - เผยแพร่เอกสารการอนุมัติ 
ปรับแผนปฏิบัติการขึ้นเว็บไซต์ 
 
 

 - อัพโหลดเอกสารการอนุมัติปรับแผนบนเว็บไซต์สำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ และในระบบ DOC ของไตรมาสที่ 2-3 
(ดำเนินการแล้ว) 
- ปรับแผนปฏิบัติการ รอบเดือนมิถุนายน ในระบบ DOC 
เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการแล้ว) 
- ทั้งนี้ จากมติท่ีประชุมทีมนำได้มีการพิจารณากิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ มิ.ย.-ก.ย.65 โดยจะมีการปรับแผนปฏิบัติการ 
อีกครั้ง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 ให้เป็นปัจจุบันต่อไป 

  - บางกลุ ่มงานอนุมัต ิปร ับแผนปรับ
กิจกรรมแล้วแต่ไม่ได้สำเนาเอกสารการ
อน ุม ัต ิปร ับแผนมาให ้กล ุ ่ มบร ิ หาร
ยุทธศาสตร์ ทำให้ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
ในระบบ DOC ไม่สอดคล้องกับแผนปัจจุบัน 
  *ขอความร่วมมือกลุ่มงานเมื่อได้รับ
อนุมัติปรับแผน/โครงการนอกแผนให้
สำเนามายังกลุ ่มบริหารยุทธศาสตร์
เพ ื ่อดำเน ินการปร ับแผนในระบบ 
DOC ให้เป็นปัจจุบัน 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf 
 

6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการในที่ประชุมสำนักส่งเสริม
สุขภาพทุกเดือนและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์  
  - รายงานผลความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในที่
ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
  - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
คำรับรองการปฏิบัติราชการ และเผยแพร่
ขึ้นเว็บไซต์ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

- มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์
สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน 
  1) รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ขึ้น
เว็บไซตท์ุกเดือน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565  
(วันที่ 6 มิ.ย.65) (ดำเนินการแล้ว) 
  2) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (วันที่ 8 มิ.ย.65)  
(ดำเนินการแล้ว) 
 

 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-F/opdc_2565_11-05.pdf 
 

7. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในที่ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพทุกเดือน 
  - รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม  
ไตรมาสที่ 3  

- รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม ไตรมาสที่ 3 เผยแพร่บน
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมสุขภาพ และรายงานในระบบการรายงาน
คำรับรองฯ (ดำเนินการแล้ว) 
 

 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d
75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC256
5-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_17.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-05.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_12.pdf
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค Link หลักฐาน 
 - รายงานผลการเบิกจ่ายประชุม/
อบรม/สัมมนา ไตรมาสที่ 3  
 

- รายงานประชุมการวางแผนการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดำเนินการแล้ว) 

(โดยกองแผนงานจะตรวจสอบรายงานผลการเบิกจ่ายการ
อบรม/สัมมนาไตรมาสที่ 3 จากกองคลัง (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3) 
- รอบ 5 เดือนหลัง : เกณฑ์การประเมิน : ผลการเบิกจ่ายการอบรม/สัมมนา  
ไตรมาสท่ี 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)  
 ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน : 
แผนอบรม/สัมมนา (หลังจากปรับแผนรอบ มิ.ย.65)  
งบประมาณ 1,805,260 บาท 
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,532,461 บาท (ณ วันที่ 6 ก.ค.65) 
คิดเป็นร้อยละ 84.89 
*คาดการณ์คะแนนในระดับที่ 4 = 0.4 คะแนน (ร้อยละ 80-89) 
 

 
 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
- ผลรอบ 5 เดือนแรก : ไม่ได้ตามเป้าหมาย 
ผลเบิกจ่ายอบรมสัมมนาไตรมาสท่ี 1 
ร้อยละ 11 (เป้าหมายร้อยละ 50) 
เนื่องจากดำเนินการไม่ได้ตามแผน/ปรับ
แผนปฏิบัติการ (ยกเลิก/ปรับกิจกรรม/
ระยะเวลาดำเนินการในช่วงไตรมาสท่ี 2-3) 

- รอบ 5 เดือนหลัง : การปรับแผนใน
ระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน 
   เน่ืองจากการพิจารณาการจัดสรร งปม.
และขอ งปม.เพิ่มเติมจากกรมฯ (1.5 ลบ.) 
ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้มีกิจกรรมท่ีไม่ได้ปรับ
แผนในระบบให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d758
76bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 1-2 ไตรมาสท่ี 1-3

แผนอบรม/สัมมนา 89.16% 35.91% 15.11%

ผลการเบิกจ่าย 10.84% 64.09% 84.89%
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https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-S/IDC2_5/opdc_2565_IDC2-5_27.pdf
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8. สรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิต
กิจกรรมในไตรมาสที่ 3 

- รายงานผลผลิตกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามแผน ในระบบ DOC ครบทุกกิจกรรม 
   คาดว่าผลการดำเนินงาน = 0.5 คะแนน 
   คาดการณ์ผลคะแนนระดบัท่ี 4 อยู่ที่ 0.9 คะแนน  
   (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

 
 

http://doc.anamai.moph.go.th/index.p
hp?r=str-indicator-opdc/index 
 

9. สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (เพื่อวิเคราะห์ GAP และ
มาตรการ แนวทางการดำเนินงานในปี
ต่อไป) 

- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ 
DOC4.0 โดยตัดข้อมูล ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2565 
  คาดว่าผลการดำเนินงาน = 0.8 คะแนน (ร้อยละ 75-79)  
  (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 
- สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อวิเคราะห์ GAP และมาตรการ  
แนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป 

  

 

http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-indicator-opdc/index
http://doc.anamai.moph.go.th/index.php?r=str-indicator-opdc/index

