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โครงการ/ปจจัย เกณฑการคัดเลือกโครงการ รวม 

ความสอดคลองกับ

เปาหมายการ

ดำเนินงาน 

งบประมาณ  ความจำเปนตอง

เรงรัดการดำเนินการ 

1.โครงการพัฒนาองคกร

และสนับสนุนการ

ดำเนินงาน 

1 1 1 3 

2.โครงการสนับสนุนการ

ดำเนินงานความรวมมือ

ระหวางประเทศภายใต

กรอบความรวมมือตางๆ 

1 1 1 3 

3.โครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

กรมอนามัยมุงสูสากล 

1 1 2 4 

4.โครงการจัดจาง

ปรับปรุงระบบฐานขอมูล

ตางประเทศ 

 ศูนยความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

1 1 1 3 

5.โครงการจัดทำเอกสาร

สรุป DOH’s Response 

on COVID-19: 

Thailand Experience 

1 1 2 4 

  

จากตารางการวิเคราะหคดัเลือกโครงการ พบวามีจำนวน 2 โครงการ เปนโครงการท่ีไดคะแนนสูงสดุ ไดแก  

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 

2.โครงการจัดทำเอกสารสรุป DOH’s Response on COVID-19: Thailand Experience  

ดังน้ัน หนวยงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เลือกโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 

เน่ืองจากมีงบประมาณท่ีมากกวา ซ่ึงมีความเสี่ยงสงูกวาโครงการจัดทำเอกสารสรุป DOH’s Response on COVID-19: 

Thailand Experience จึงนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามขั้นตอนและแบบฟอรมท่ีกำหนด 
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ข้ันตอนที่ 1 การกำหนดวตัถุประสงค (Objective Setting) 

โครงการสำคัญ วัตถุประสงค กิจกรรม วัตถุประสงค 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกรมอนามัยมุงสู

สากล 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร

กรมอนามัยดาน

ตางประเทศ 

2.สรางและเตรียมความ

พรอมบุคลากรสายวิชาการ

ในสาขาตางๆ ของงานดาน

สงเสริมสขุภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมใหกาวสูเวทีการ

ประชุมระดับนานาชาติและ

ระดับโลกไดอยางมืออาชีพ 

3.เสริมสรางศักยภาพการ

ดำเนินงานสาธารณสุข

ระหวางประเทศของ

ประเทศไทย 

1.โครงการอบรมเพ่ือ

พัฒนามืออาชีพดาน

ตางประเทศสู DOH 4.0 

1.1.พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรกรมอนามัยดาน

ตางประเทศ มุงสูกรม

อนามัย 4.0 

 

1.2.สรางและเตรียมความ

พรอมบุคลากรสายวิชาการ

ในสาขาตางๆ ของงานดาน

สงเสริมสขุภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมใหกาวสูเวทีการ

ประชุมระดับนานาชาติและ

ระดับโลกไดอยางมืออาชีพ 

 

1.3.เสริมสรางศักยภาพการ

ดำเนินงานสาธารณสุข

ระหวางประเทศของ

ประเทศไทย 

 

2.โครงการอบรม Journal 

Club ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

2.1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ทางดานภาษาอังกฤษของ

บุคลากรกรมอนามัยให

ตอเน่ืองอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2.เปดโอกาสใหบคุลากร

กรมอนามัยไดมีโอกาส

ถายทอดแลกเปลีย่นเรียนรู

งานวิชาการ วิจัย 

นวัตกรรมและจัดการ

ความรู 

แบบฟอรมท่ี 1 
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ข้ันตอนที่ 2 การระบุความเส่ียงและปจจัยเส่ียงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวน

รวม 

ความโปรงใส การ

ตอบสนอง 

การรบัผิดชอบ นิติธรรม การกระจาย

อำนาจ 

ความเสมอ

ภาค 

การมุงเนน

ฉันทามต ิ

1.โครงการ

อบรมเพ่ือ

พัฒนามือ

อาชีพดาน

ตางประเทศสู 

DOH 4.0 

 

1.1.จำนวน 

ผูเขาอบรมนอย

กวาเปาหมายท่ี

คาดการณไว 

1.2.ผูเขารวม

การฝกอบรมมี

คุณสมบัติไม

ตรงตาม

กลุมเปาหมาย 

1.3.เน่ืองจาก

สถานการณการ

โควิด 2019 ทำ

ใหไมสามารถ

จัดการอบรมใน

ลักษณะ face 

to face ได 

 

1.1.ผูเขารวม

การอบรบ

นอยกวา

เปาหมายท่ี

กำหนดทำให

การเบิกจาย

งบประมาณ

ตามกิจกรรม

ไมเปนไป

ตามท่ีกำหนด 

- - - - - - - - 

แบบฟอรมท่ี 2 
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กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวน

รวม 

ความโปรงใส การ

ตอบสนอง 

การรบัผิดชอบ นิติธรรม การกระจาย

อำนาจ 

ความเสมอ

ภาค 

การมุงเนน

ฉันทามต ิ

2.โครงการ

อบรม Journal 

Club ประจำป

งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

 

2.1 จำนวน

ผูเขารวม

กิจกรรมนอย

กวาเปาหมายที่

กำหนด 

2.2 ตาราง

กำหนดการ

กิจกรรมอาจมี

การเปล่ียนแปลง

ตามความสะดวก

ของวิทยากร 

2.3.เน่ืองจาก

สถานการณการ

โควิด 2019 ทำ

ใหไมสามารถ

จัดการอบรมใน

ลักษณะ face to 

face ได 

2.1 การ

เบิกจาย

งบประมาณ

ตามกิจกรรม

ไมเปนไป

ตามท่ีกำหนด 

- - - - - - - - 
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ข้ันตอนที่ 3 การระบุความเส่ียงตาง ๆ  4. การประเมินความเส่ียง  5.กลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 

กิจกรรม ประเภทความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

(Risk response) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 

A =1-5 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 

ความเส่ียง 

C=AxB 

กลยุทธทีใ่ชจดัการกับความเส่ียง แนวทางการจดัการ

ความเส่ียง 

กิจกรรมที่ 1 

โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนามืออาชีพดาน

ตางประเทศสู DOH 

4.0 

ความเส่ียงดานการ

ดำเนินงาน 

(Operation Risk : 

O) 

1.1.จำนวนผูเขา

อบรมนอยกวา

เปาหมายที่

คาดการณไว 

4 4 16 2. การควบคุมความเส่ียง 

 

แจงประชาสัมพันธ

รายละเอียดโครงการ

และกำหนดการอบรมใน

หลากหลายชองทาง 

กอนการจัดอบรมเปน

เวลานานขึ้น รวมถึง

ขยายกลุมเปาหมายให

กวางขึ้น 

ความเส่ียงดานการ

ดำเนินงาน 

(Operation Risk : 

O) 

1.2.ผูเขารวมการ

ฝกอบรมมีคุณสมบัติ

ไมตรงตาม

กลุมเปาหมาย 

 

2 2 4 2. การควบคุมความเส่ียง 

 

กำหนดคุณสมบัติหาผู

เขารับการอบรมให

ชัดเจน ตาม

วัตถุประสงคของ

โครงการ 

แบบฟอรมท่ี 3 
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กิจกรรม ประเภทความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

(Risk response) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 

A =1-5 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 

ความเส่ียง 

C=AxB 

กลยุทธทีใ่ชจดัการกับความเส่ียง แนวทางการจดัการ

ความเส่ียง 

ความเส่ียงดานการ

ดำเนินงาน 

(Operation Risk : 

O) 

1.3.เน่ืองจาก

สถานการณการ

ระบาดโรคระบาดโค

วิด 2019  

(COVID-19) ทำให

ไมสามารถจัดการ

อบรมในลักษณะ 

face to face ได 

5 4 20 2. การควบคุมความเส่ียง 

 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

อบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบ

ประชุมทางไกล

(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

ความเส่ียงดาน

การเงิน  

(Financial Risk : F) 

1.4.ผูเขารวมการอบ

รบนอยกวา

เปาหมายที่กำหนด

ทำใหการเบิกจาย

งบประมาณตาม

กิจกรรมไมเปนไป

ตามที่กำหนด 

4 3 12 2. การควบคุมความเส่ียง 

 

กำกับ ติดตามการ

เบิกจายงบประมาณตาม

แผน/โครงการ อยาง

ใกลชิด 
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กิจกรรม ประเภทความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

(Risk response) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 

A =1-5 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 

ความเส่ียง 

C=AxB 

กลยุทธทีใ่ชจดัการกับความเส่ียง แนวทางการจดัการ

ความเส่ียง 

กิจกรรมที่ 2 

โครงการอบรม 

Journal Club 

ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

ความเส่ียงดานการ

ดำเนินงาน 

(Operation Risk : 

O) 

2.1 จำนวนผูเขารวม

กิจกรรมนอยกวา

เปาหมายที่กำหนด 

4 4 16 2. การควบคุมความเส่ียง 

 

- แจงประชาสัมพันธ

กิจกรรมประจำเดือนใน

หลากหลายชองทาง 

- ขอความรวมมือ

หนวยงานสงแบบตอบรับ

ผูประสงคจะเขารวม

กิจกรรมลวงหนา 1 

สัปดาห 

2.2 ตาราง

กำหนดการกิจกรรม

อาจมีการ

เปล่ียนแปลง

เน่ืองจากวิทยากรไม

สะดวก 

4 4 16 2. การควบคุมความเส่ียง 

 

- ประสานงานรวมกับ

สำนักผูทรงคุณวุฒิเพื่อ

ดำเนินการกำหนด

ประเด็นและวิทยากร 

- ประสานกับวิทยากร

เพื่อยืนยันกำหนดการที่

ชัดเจนกอนจัดกิจกรรม

ลวงหนา 2 สัปดาห 
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กิจกรรม ประเภทความเส่ียง ปจจัยเส่ียง การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) 

การกำหนดกลยุทธที่ใชในการจดัการกับแตละความเส่ียง 

(Risk response) 

โอกาสทีจ่ะเกดิ

ความเส่ียง 

A =1-5 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 

ความเส่ียง 

C=AxB 

กลยุทธทีใ่ชจดัการกับความเส่ียง แนวทางการจดัการ

ความเส่ียง 

ความเส่ียงดาน

การเงิน  

(Financial Risk : F) 

2.3 การเบิกจาย

งบประมาณตาม

กิจกรรมไมเปนไป

ตามที่กำหนด 

4 3 12 2. การควบคุมความเส่ียง 

 

กำกับ ติดตามการ

เบิกจายงบประมาณตาม

แผน/โครงการ อยาง

ใกลชิด 

 

 2.4. เน่ืองจาก

สถานการณการโค

วิด 2019 ทำใหไม

สามารถจัดการ

อบรมในลักษณะ 

face to face ได 

5 4 20 2. การควบคุมความเส่ียง 

 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

อบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบ

ประชุมทางไกล

(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

 

หมายเหตุ : ปจจัยเส่ียง หมายถึง ปจจัยท่ีทำใหกิจกรรมท่ีวางแผนไวไมบรรลุตามเปาหมาย  

  โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง :  ใหระบุระดับคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 1 = นอยมาก  ระดับ 2 = นอย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 

  ความรุนแรงของผลกระทบ : ใหระบุระดับคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังน้ี ระดับ 1 = นอยมาก  ระดับ 2 = นอย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 

  กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเส่ียง : เลือกกลยุทธท่ีจะใชในการจัดการความเส่ียง ดังน้ี 1. การหลีกเล่ียงหรือการกำจัดความเส่ียง 2. การควบคุมความเส่ียง  

   3. การยอมรับความเส่ียง 4. การถายโอนความเส่ียง 
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ข้ันตอนที่ 6 กจิกรรมการบรหิารความเส่ียง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 

ปจจัยความเส่ียง กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดความเส่ียง 

เปาหมาย/

ผลสำเร็จ 

ของการดำเนินการ

กิจกรรม 

ตามแนวทางการ

จดัการ 

ความเส่ียง 

ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

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

กิจกรรมท่ี 1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 

1.1.เน่ืองจาก

สถานการณการ

ระบาดโรค

ระบาดโควิด 

2019  

(COVID-19) ทำ

ใหไมสามารถ

จัดการอบรมใน

ลักษณะ face to 

face ได 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ

อบรมใหสอดคลองกับ

สถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบประชุม

ทางไกล(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

2 ครั้ง 

40/50 คน 

  40 

 

  25 

 

      กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ที่ไดรับการ

จัดสรร 

แบบฟอรมท่ี 4 
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1.2.จำนวนผูเขา

อบรมนอยกวา

เปาหมายท่ี

คาดการณไว 

 

แจงประชาสัมพันธ

รายละเอียดโครงการและ

กำหนดการอบรมใน

หลากหลายชองทาง กอน

การจัดอบรมเปน

เวลานานขึ้น รวมถึงขยาย

กลุมเปาหมายใหกวางขึ้น 

2 คร้ัง 

40/25 คน 

  40 

 

  25 

 

      กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ท่ีไดรับการ

จัดสรร 

1.3.ผูเขารวม

การอบรบนอย

กวาเปาหมายท่ี

กำหนดทำให

การเบิกจาย

งบประมาณตาม

กิจกรรมไม

เปนไปตามท่ี

กำหนด 

กำกับ ตดิตามการ

เบิกจายงบประมาณตาม

แผน/โครงการ อยาง

ใกลชิด 

2 คร้ัง 

40/25 คน 

  40 

 

  25 

 

      กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ท่ีไดรับการ

จัดสรร 

1.4.ผูเขารวม

การฝกอบรมมี

คุณสมบตัิไมตรง

ตาม

กลุมเปาหมาย 

กำหนดคุณสมบัตหิาผูเขา

รับการอบรมใหชัดเจน 

ตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 

2 คร้ัง 

40/25 คน 

 

 

 

  40 

 

  25 

 

      กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ท่ีไดรับการ

จัดสรร 
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ปจจัยความเส่ียง กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดความเส่ียง 

เปาหมาย/

ผลสำเร็จ 

ของการดำเนินการ

กิจกรรม 

ตามแนวทางการ

จดัการ 

ความเส่ียง 

ป พ.ศ.2563 ป พ.ศ.2564 ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

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

กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรม Journal Club ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 จำนวน

ผูเขารวมกิจกรรม

นอยกวาเปาหมายที่

กำหนด 

-- แจงประชาสัมพันธกิจกรรม

ประจำเดือนในหลากหลาย

ชองทาง 

- ขอความรวมมือหนวยงานสง

แบบตอบรับผูประสงคจะเขา

รวมกิจกรรมลวงหนา 1 สัปดาห 

12 คร้ัง/ 

15 คน 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 15 15 15 15 15 กลุมงาน

ยุทธศาสตรและ

ประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณที่

ไดรับการ

จัดสรร 

2.2 ตาราง

กำหนดการกิจกรรม

อาจมีการ

เปล่ียนแปลง

เนื่องจากวิทยากรมา

สะดวก 

- ประสานงานรวมกับสำนัก

ผูทรงคุณวฒุิเพ่ือดำเนนิการ

กำหนดประเด็นและวทิยากร 

- ประสานกับวิทยากรเพ่ือยืนยัน

กำหนดการที่ชัดเจนกอนจัด

กิจกรรมลวงหนา 2 สัปดาห 

12 คร้ัง/ 

15 คน 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

15 15 15 15 15 15 กลุมงาน

ยุทธศาสตรและ

ประสานความ

รวมมือ 

งบประมาณที่

ไดรับการ

จัดสรร 

2.3 การเบิกจาย

งบประมาณตาม

กิจกรรมไมเปนไป

ตามที่กำหนด 

กำกับ ติดตามการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน/โครงการ 

อยางใกลชิด 

12 คร้ัง/15 คน 15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 15 15 15 15 กลุมงาน

ยุทธศาสตรและ

ประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณที่

ไดรับการ

จัดสรร 
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2.4.เนื่องจาก

สถานการณการ

ระบาดของโรคโควิด 

2019 

(COVID-19) 

 ทำใหไมสามารถ

จัดการอบรมใน

ลักษณะ face to 

face ได 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมให

สอดคลองกับสถานการณ ฯ 

โดยใชวิธีการจัดผานระบบ

ประชุมทางไกล(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

12 คร้ัง/15 คน       15 

 

15 15 15 15 15 กลุมงาน

ยุทธศาสตร

และประสาน 

ความรวมมือ 

งบประมาณ

ที่ไดรับการ

จัดสรร 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจดัการ 

ปจจัยเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ

การดำเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมาย/

ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ

ดำเนินการในป 2565 

เพื่อจัดการกับความเส่ียง  

ท่ียังคงอยู 

 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงหมดไป 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงยังคงอยู 

ต้ังไว 

ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนามืออาชีพดานตางประเทศสู DOH 4.0 

1.1.เนื่องจากสถานการณ

การระบาดโรคระบาดโค

วิด 2019  

(COVID-19) ทำใหไม

สามารถจัดการอบรมใน

ลักษณะ face to face 

ได 

 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมให

สอดคลองกับสถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบประชุมทางไกล

(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

2 คร้ัง 

40/50 คน 

ดำเนินการแลวเสร็จ   

2 คร้ัง 

-คร้ังที่ 1 มีผูเขารวม

จำนวน 40 คน โดยใช

มาตรการเวนระยะหาง 

- คร้ังที ่2 ปรับลด

จำนวนผูเขารวมประชุม 

คงเหลือ จำนวน 25 คน 

และใชมาตรการตามที่

กรมอนามัยกำหนด 

  - - - 

1.2.จำนวนผูเขาอบรม

นอยกวาเปาหมายที่

คาดการณไว 

 

แจงประชาสัมพันธรายละเอียด

โครงการและกำหนดการอบรมในหาก

หลายชองทางกอนการเวียนหนังสือ

ตามระบบ รวมถึงถึงขยาย

กลุมเปาหมายใหกวางขึ้น 

2 คร้ัง 

40/50 คน 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 คร้ัง 

คร้ังที่ 1 มีผูเขารวม 

จำนวน 40 คน  

กลุมเปาหมายเปนไปตาม

แผนที่กำหนดไว 

คร้ังที่ 2 ปรับลดจำนวน

ผูเขารวมประชุม คงเหลือ 

จำนวน 25 คน และใช

  - - - 
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ปจจัยเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ

การดำเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมาย/

ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ

ดำเนินการในป 2565 

เพื่อจัดการกับความเส่ียง  

ท่ียังคงอยู 

 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงหมดไป 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงยังคงอยู 

ต้ังไว 

ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

มาตรการตามที่กรม

อนามัยกำหนด 

1.3. ผูเขารวมการอบรบ

นอยกวาเปาหมายที่

กำหนดทำใหการเบิกจาย

งบประมาณตามกิจกรรม

ไมเปนไปตามที่กำหนด 

กำกับ ติดตามการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน/โครงการ  

อยางใกลชิด 

2 คร้ัง 

40/50 คน 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 คร้ัง 

-คร้ังที่ 1 ดำเนินการ 

เดือน ธ.ค. 63 

มีผูเขารวม 

จำนวน 40 คน  

กลุมเปาหมายเปนไป

ตามแผนที่กำหนดไว 

-คร้ังที่ 2 ดำเนินการ

เดือน มี.ค.64 ปรับแผน 

โดยการปรับรูปแบบ

การจัดอบรม ลดจำนวน

ผูเขารวมประชุม 

คงเหลือ จำนวน 25 คน 

และเล่ือนระยะเวลา

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

  - - - 
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ปจจัยเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ

การดำเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมาย/

ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ

ดำเนินการในป 2565 

เพื่อจัดการกับความเส่ียง  

ท่ียังคงอยู 

 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงหมดไป 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงยังคงอยู 

ต้ังไว 

ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

1.4.ผูเขารวมการ

ฝกอบรมมีคุณสมบัติไม

ตรงตามกลุมเปาหมาย 

 

กำหนดคุณสมบัติหาผูเขารับการ

อบรมใหชัดเจน ตามวัตถุประสงคของ

โครงการ 

2 คร้ัง 

40/50 คน 

ดำเนินงานแลวเสร็จ 

2 คร้ัง 

-คร้ังที่ 1 มีผูเขารวม 

จำนวน 40 คน  

-คร้ังที่ 2 มีผูเขารวม

จำนวน 25 คนผูเขารวม

มีคุณสมบัติครบตามที่

กำหนด 

  - - - 

2. โครงการอบรม Journal Club ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 จำนวนผูเขารวม

กิจกรรมนอยกวา

เปาหมายที่กำหนด 

 - แจงประชาสัมพันธกิจกรรม

ประจำเดือนในหลากหลายชองทาง 

- ขอความรวมมือหนวยงานสงแบบ

ตอบรับผูประสงคจะเขารวมกิจกรรม

ลวงหนา 1 สัปดาห 

คร้ัง /15 คน ดำเนินการแลวเสร็จ/ 

จำนวน 5 คร้ัง มี

ผูเขารวม 75 คน 

จำนวนกลุมเปาหมาย

เปนไปตามแผนที่

กำหนดไว 

- ประสานแจงแบบ 

เปนทางการ สงหนังสือ

เชิญ ประชุมลวงหนา 

อยางนอย 1 เดือน - ใช

การลงทะเบียน  

ผานระบบ Anamai  

E-Meeting เพ่ือ ทราบ

จำนวน กลุมเปาหมาย  

  - - - 
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ปจจัยเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 

การจัดการความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสำเร็จของ

การดำเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการจัดการ

ความเส่ียง 

(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมาย/

ผลสำเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ

ดำเนินการในป 2565 

เพื่อจัดการกับความเส่ียง  

ท่ียังคงอยู 

 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงหมดไป 

ดำเนินงานแลว

ความเส่ียงยังคงอยู 

ต้ังไว 

ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

- แจงประชาสัมพันธ

กิจกรรมทางชองทาง  

การติดประกาศ และ

ชองทางเสียงตามสาย 

 

2.2 ตารางกำหนดการ

กิจกรรมอาจมีการ

เปล่ียนแปลงเนื่องจาก

วิทยากรมาสะดวก 

- ประสานงานรวมกับ 

สำนักผูทรงคุณวุฒิเพ่ือดำเนินการ

กำหนดประเด็นและวิทยากร 

- ประสานกับวิทยากรเพ่ือยืนยัน

กำหนดการที่ชัดเจนกอนจัดกิจกรรม

ลวงหนา 2 สัปดาห 

12 คร้ัง /15 คน มีการประสานงานและ

สงหนังสือวิทยากร

ลวงหนา 1 สัปดาห 

 

  - - - 

2.3 การเบิกจาย

งบประมาณตามกิจกรรม

ไมเปนไปตามที่กำหนด 

 

กำกับ ติดตามการเบิกจาย

งบประมาณตามแผน/โครงการ  

อยางใกลชิด 

12 คร้ัง /15 คน - มีการปรับแผนปฏิบัติ

การตามสถานการณ

การระบาดโรคระบาด

โควิด 2019 (COVID-

19) 

  - - - 

2.4.เนื่องจากสถานการณ

การระบาดโรคไวรัสโควดิ 

2019 (COVID-19) ทำให

ไมสามารถจัดการอบรม

ในลักษณะ face to 

face ได 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมให

สอดคลองกับสถานการณ ฯ โดยใช

วิธีการจัดผานระบบประชุมทางไกล

(Conference)  

หรืออบรมออนไลน 

12 คร้ัง /15 คน มีเขารวมอบรมผาน

ระบบ Conference 

ประชุมทางไกล 10 คน 

อาทิ สวนกลาง และ

สวนภูมิภาค 

  - - - 



2.1.1 บริหารความเส่ียง 

ผลการดำเนินงานที่อยูภายใต โครงบริหารความเส่ียง ประจำเดือนเมษายน 2564 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล  กิจกรรมรอบรม Journal Club ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
กิจกรรม ภายใต การบริหารความเส่ียง ดำเนินการกิจกรรมตามแผน 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการอบรม Journal Club ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

- จัดอบรมเม่ือวันที่  29 เมษายน 2564  

- มีจำนวน 15  คน 

 
- แจง้ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมประจาํเดือน 

ในหลากหลายช่องทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยงานส่งแบบตอบรบัที่มีความประสงคจ์ะเขา้

ร่วมการอบรมฯ ผ่านระบบ Anamai E-Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.ช่องทาง เช่น การประชาสมัพนัธ ์และ การติดประกาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- หน่วยงานส่งแบบตอบรบัที่มีความประสงคจ์ะเขา้

ร่วมการอบรมฯ ผ่านระบบ Anamai E-Meeting 

จาํนวน 6 คน ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจาํนวนจริง จาํนวน 25 คน  

เนื่องจากผูเ้ขา้ร่วมเดิน เขา้ร่วมโดยไม่ไดต้อบรบัผ่านระบบ 

และผูเ้ขา้ร่วมในรูปแบบ 

 
• ผ่านระบบ Anamai  E-Meeting 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน 

 
• ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจาํนวนจริง จาํนวน 25 คน 

- เขา้ร่วมอบรม ณ หอ้งประชุม 15 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เขา้ร่วมอบรมผ่านระบบ Conference ประชุม

ทางไกล 10 คน จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการปรบัแผนปฏิบติัการตามสถานการณ์การ

ระบาดโรคไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) 

 
  ดำเนินการกิจกรรมรอบรม Journal Club  

ประจำปงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 

 

(ลิงคกิ์จกรรม Journal Club) 
 
 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/204248

