
1 
 

 
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
ศักยภาพบุคลากรกรม
อนามัยมุงสูสากล 

1 1 2 4 

4.โครงการจดัจาง
ปรับปรุงระบบฐานขอมูล
ตางประเทศ 
 ศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

1 1 1 3 

5.โครงการจดัทําเอกสาร
สรุป DOH’s Response 
on COVID-19: 
Thailand Experience 

1 1 2 4 

 
 จากตารางการวิเคราะหคัดเลือกโครงการ พบวามีจํานวน 2 โครงการ เปนโครงการที่ไดคะแนนสูงสุด ไดแก  
1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 
2.โครงการจัดทําเอกสารสรุป DOH’s Response on COVID-19: Thailand Experience  
ดังนั้น หนวยงานศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เลือกโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 
เนื่องจากมีงบประมาณที่มากกวา ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกวาโครงการจัดทําเอกสารสรุป DOH’s Response on COVID-19: 
Thailand Experience จึงนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามข้ันตอนและแบบฟอรมที่กําหนด 
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ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 
 

โครงการสําคัญ วัตถุประสงค กิจกรรม วัตถุประสงค 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกรมอนามยัมุงสูสากล 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรมอนามัยดานตางประเทศ 
2.สรางและเตรียมความพรอม
บุคลากรสายวิชาการในสาขา
ตางๆ ของงานดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมใหกาวสูเวทีการ
ประชุมระดับนานาชาตแิละ
ระดับโลกไดอยางมืออาชีพ 
3.เสริมสรางศักยภาพการ
ดําเนินงานสาธารณสุข
ระหวางประเทศของประเทศ
ไทย 

1.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
มืออาชีพดานตางประเทศสู 
DOH 4.0 

1.1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรมอนามัยดานตางประเทศ 
มุงสูกรมอนามัย 4.0 
 
1.2.สรางและเตรียมความ
พรอมบุคลากรสายวิชาการใน
สาขาตางๆ ของงานดาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมใหกาวสูเวทีการ
ประชุมระดับนานาชาตแิละ
ระดับโลกไดอยางมืออาชีพ 
 

1.3.เสริมสรางศักยภาพการ
ดําเนินงานสาธารณสุข
ระหวางประเทศของ
ประเทศไทย 
 

2.โครงการอบรม Journal 
Club ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

2.1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางดานภาษาอังกฤษของ
บุคลากรกรมอนามัยให
ตอเนื่องอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.2.เปดโอกาสใหบุคลากร
กรมอนามัยไดมีโอกาส
ถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู
งานวชิาการ วิจัย นวัตกรรม
และจัดการความรู 
 

 
 

แบบฟอรมท่ี 1 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงโดยนําแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลท่ีเกี่ยวของ 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีสวนรวม ความโปรงใส การตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจาย
อํานาจ 

ความเสมอ
ภาค 

การมุงเนน
ฉันทามติ 

1.โครงการอบรม
เ พื่ อ พั ฒ น า มื อ
อ า ชี พ ด า น
ต า ง ป ร ะ เ ท ศ สู 
DOH 4.0 
 

1.1.จํานวนผูเขา
อบรมนอยกวา
เปาหมายที่
คาดการณไว 
 
1.2.ผูเขารวมการ
ฝกอบรมมี
คุณสมบัติไมตรง
ตาม
กลุมเปาหมาย 
 
1.3.เนื่องจาก
สถานการณการ
โควิด 2019 ทํา
ใหไมสามารถ
จัดการอบรมใน
ลักษณะ face to 
face ได 

1.1.ผูเขารวมการ
อบรบนอยกวา
เปาหมายที่
กําหนดทําใหการ
เบิกจาย
งบประมาณตาม
กิจกรรมไมเปนไป
ตามที่กําหนด 

- - - - - - - - 

2.โครงการอบรม 
Journal Club 
ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
 

2.1 จํานวน
ผูเขารวมกิจกรรม
นอยกวา
เปาหมายที่
กําหนด 
2.2 ตาราง
กําหนดการ
กิจกรรมอาจมี
การเปล่ียนแปลง
ตามความสะดวก
ของวิทยากร 

2.1 การเบิกจาย
งบประมาณตาม
กิจกรรมไมเปนไป
ตามที่กําหนด 

- - - - - - - - 

แบบฟอรมท่ี 2 
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ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงตาง ๆ  4. การประเมินความเสี่ยง  5.กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 

กิจกรรม ประเภทความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การกําหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง 
(Risk response) 

โอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่ 1 โครงการ
อบรมเพื่อพัฒนามือ
อาชีพดานตางประเทศสู 
DOH 4.0 

ความเส่ียงดานการ
ดําเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

1.1.จํานวนผูเขาอบรม
นอยกวาเปาหมายที่
คาดการณไว 

4 4 16 2. การควบคุมความเส่ียง 
 

แจงประชาสัมพันธ
รายละเอียดโครงการและ
กําหนดการอบรมใน
หลากหลายชองทาง กอน
การจัดอบรมเปนเวลานาน
ขึ้น รวมถึงขยาย
กลุมเปาหมายใหกวางขึ้น 

ความเส่ียงดานการ
ดําเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

1.2.ผูเขารวมการ
ฝกอบรมมีคุณสมบัติไม
ตรงตามกลุมเปาหมาย 
 

2 2 4 2. การควบคุมความเส่ียง 
 

กําหนดคุณสมบัติหาผูเขารับ
การอบรมใหชัดเจน ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 

ความเส่ียงดานการ
ดําเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

1.3.เนื่องจาก
สถานการณการระบาด
โรคระบาดโควิด 2019  
(COVID-19) ทําใหไม
สามารถจัดการอบรมใน
ลักษณะ face to face 
ได 

5 4 20 2. การควบคุมความเส่ียง 
 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
อบรมใหสอดคลองกับ
สถานการณ ฯ โดยใชวธิีการ
จัดผานระบบประชุมทางไกล
(Conference)  
หรืออบรมออนไลน 

ความเส่ียงดานการเงิน  

(Financial Risk : F) 

1.4.ผูเขารวมการอบรบ
นอยกวาเปาหมายที่
กําหนดทําใหการ
เบิกจายงบประมาณ
ตามกิจกรรมไมเปนไป
ตามที่กําหนด 

4 3 12 2. การควบคุมความเส่ียง 
 

กํากับ ติดตามการเบิกจาย
งบประมาณตามแผน/
โครงการ อยางใกลชิด 

แบบฟอรมท่ี 3 
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กิจกรรม ประเภทความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การกําหนดกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง 
(Risk response) 

โอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเสี่ยง แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

กิจกรรมที่ 2 โครงการ
อบรม Journal Club 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ความเส่ียงดานการ
ดําเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

2.1 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมนอยกวา
เปาหมายทีก่ําหนด 

4 4 16 2. การควบคุมความเส่ียง 
 

- แจงประชาสัมพันธ
กิจกรรมประจาํเดือนใน
หลากหลายชองทาง 
- ขอความรวมมือหนวยงาน
สงแบบตอบรับผูประสงคจะ
เขารวมกิจกรรมลวงหนา 1 
สัปดาห 

2.2 ตารางกําหนดการ
กิจกรรมอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจาก
วิทยากรไมสะดวก 

4 4 16 2. การควบคุมความเส่ียง 
 

- ประสานงานรวมกับสํานัก
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อดําเนินการ
กําหนดประเด็นและวิทยากร 
- ประสานกับวิทยากรเพื่อ
ยืนยันกาํหนดการที่ชัดเจน
กอนจัดกจิกรรมลวงหนา 2 
สัปดาห 
 

ความเส่ียงดานการเงิน  

(Financial Risk : F) 

2.3 การเบิกจาย
งบประมาณตาม
กิจกรรมไมเปนไปตามที่
กําหนด 

4 3 12 2. การควบคุมความเส่ียง 
 

กํากับ ติดตามการเบิกจาย
งบประมาณตามแผน/
โครงการ อยางใกลชิด 

 
หมายเหตุ : ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ปจจัยท่ีทําใหกิจกรรมท่ีวางแผนไวไมบรรลุตามเปาหมาย  

  โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง :  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 

                   กลยุทธท่ีใชจัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธท่ีจะใชในการจดัการความเสีย่ง ดังน้ี 1. การหลกีเลี่ยงหรอืการกําจัดความเสีย่ง 2. การควบคุมความเสีย่ง 3. การยอมรบัความเสี่ยง 
                                                             4. การถายโอนความเสี่ยง 
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ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสูสากล 

ปจจัยความเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดความเสี่ยง 

เปาหมาย/ผลสําเร็จ 
ของการดําเนินการ

กิจกรรม 
ตามแนวทางการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

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.   

1.1.เนื่องจาก
สถานการณการ
ระบาดโรคระบาดโค
วิด 2019  
(COVID-19) ทําให
ไมสามารถจัดการ
อบรมในลักษณะ 
face to face ได 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมให
สอดคลองกับสถานการณ ฯ โดยใช
วิธีการจัดผานระบบประชุมทางไกล
(Conference)  
หรืออบรมออนไลน 

2 คร้ัง 
40/50 คน 

  40    50      กลุมงาน
ยุทธศาสตรและ
ประสาน 
ความรวมมือ 

งบประมาณที่
ไ ด รั บ ก า ร
จัดสรร 

1.2.จํานวนผูเขา
อบรมนอยกวา
เปาหมายที่
คาดการณไว 
 

แจงประชาสัมพันธรายละเอยีด
โครงการและกําหนดการอบรมใน
หลากหลายชองทาง กอนการจัด
อบรมเปนเวลานานขึ้น รวมถึง
ขยายกลุมเปาหมายใหกวางขึ้น 

2 คร้ัง 
40/50 คน 

  40    50      กลุมงาน
ยุทธศาสตรและ
ประสาน 
ความรวมมือ 

งบประมาณที่
ไ ด รั บ ก า ร
จัดสรร 

1.3.ผูเขารวมการอบ
รบนอยกวาเปาหมาย
ที่กําหนดทําใหการ
เบิกจายงบประมาณ
ตามกิจกรรมไมเปนไป
ตามที่กําหนด 

กํากับ ติดตามการเบิกจาย
งบประมาณตามแผน/โครงการ 
อยางใกลชิด 

2 คร้ัง 
40/50 คน 

  40    50      กลุมงาน
ยุทธศาสตรและ
ประสาน 
ความรวมมือ 

งบประมาณที่
ไ ด รั บ ก า ร
จัดสรร 

1.4.ผูเขารวมการ
ฝกอบรมมีคุณสมบัติ
ไมตรงตาม
กลุมเปาหมาย 

กําหนดคุณสมบัติหาผูเขารับการ
อบรมใหชัดเจน ตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 

2 คร้ัง 
40/50 คน 

  40    50      กลุมงาน
ยุทธศาสตรและ
ประสาน 
ความรวมมือ 

งบประมาณที่
ไ ด รั บ ก า ร
จัดสรร 

แบบฟอรมท่ี 4 
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ปจจัยความเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดความเสี่ยง 

เปาหมาย/ผลสําเร็จ 
ของการดําเนินการ

กิจกรรม 
ตามแนวทางการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

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.   

2.1 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมนอยกวา
เปาหมายทีก่ําหนด 

-- แจงประชาสัมพันธกิจกรรม
ประจําเดือนในหลากหลาย
ชองทาง 
- ขอความรวมมือหนวยงานสง
แบบตอบรับผูประสงคจะเขารวม
กิจกรรมลวงหนา 1 สัปดาห 

12 คร้ัง/ 
15 คน 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 กลุมงาน
ยุทธศาสตรและ
ประสาน 
ความรวมมือ 

งบประมาณที่
ไ ด รั บ ก า ร
จัดสรร 

2.2 ตาราง
กําหนดการกิจกรรม
อาจมีการ
เปล่ียนแปลง
เนื่องจากวิทยากรมา
สะดวก 

- ประสานงานรวมกับสํานัก
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อดําเนินการ
กําหนดประเด็นและวิทยากร 
- ประสานกับวิทยากรเพื่อยืนยัน
กําหนดการที่ชัดเจนกอนจัด
กิจกรรมลวงหนา 2 สัปดาห 

12 คร้ัง/ 
15 คน 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 กลุมงาน
ยุทธศาสตรและ
ประสาน 
ความรวมมือ 

งบประมาณที่
ไ ด รั บ ก า ร
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
ไ ด รั บ ก า ร
จัดสรร 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจดัการ 

ปจจัยเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมาย/
ผลสําเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ
ดําเนินการในป 2565 

เพ่ือจัดการกับความเสี่ยง  
ท่ียังคงอยู 

 

งบประมาณ (บาท) 

ดําเนินงานแลว
ความเสี่ยงหมดไป 

ดําเนินงานแลว
ความเสี่ยงยังคงอยู 

ต้ังไว 
ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

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 

      

1.2.จํานวนผูเขาอบรม
นอยกวาเปาหมายที่
คาดการณไว 

 

แจงประชาสัมพันธรายละเอยีด
โครงการและกําหนดการอบรมในหาก
หลายชองทางกอนการเวยีนหนังสือ
ตามระบบ รวมถึงถึงขยาย
กลุมเปาหมายใหกวางขึ้น 

2 คร้ัง 
40/50 คน 

1 คร้ัง/ 
40 คน จํานวน

กลุมเปาหมายเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว 

     

1.3.ผูเขารวมการอบรบ
นอยกวาเปาหมายที่
กําหนดทําใหการเบิกจาย
งบประมาณตามกิจกรรม
ไมเปนไปตามทีก่ําหนด 

กํากับ ติดตามการเบิกจาย
งบประมาณตามแผน/โครงการ  
อยางใกลชิด 

2 คร้ัง 
40/50 คน 

      

1.4.ผูเขารวมการ
ฝกอบรมมีคุณสมบัติไม
ตรงตามกลุมเปาหมาย 
 

กําหนดคุณสมบัติหาผูเขารับการ
อบรมใหชัดเจน ตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

2 คร้ัง 
40/50 คน 

      

แบบฟอรมท่ี 5 
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ปจจัยเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เปาหมาย/ผลสําเร็จของ
การดําเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดําเนินงานเมื่อเทียบกับเปาหมาย/
ผลสําเร็จท่ีต้ังไว 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมท่ีคาดวาจะ
ดําเนินการในป 2565 

เพ่ือจัดการกับความเสี่ยง  
ท่ียังคงอยู 

 

งบประมาณ (บาท) 

ดําเนินงานแลว
ความเสี่ยงหมดไป 

ดําเนินงานแลว
ความเสี่ยงยังคงอยู 

ต้ังไว 
ในแผน 

ใชไป คงเหลือ 

2.1 จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมนอยกวา
เปาหมายทีก่ําหนด 

 - แจงประชาสัมพันธกิจกรรม
ประจําเดือนในหลากหลายชองทาง 
- ขอความรวมมือหนวยงานสงแบบ
ตอบรับผูประสงคจะเขารวมกจิกรรม
ลวงหนา 1 สัปดาห 

12 คร้ัง /15 คน 3 คร้ัง / 
45 คน จํานวน

กลุมเปาหมายเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว 

     

2.2 ตารางกําหนดการ
กิจกรรมอาจมีการ
เปล่ียนแปลงเนื่องจาก
วิทยากรมาสะดวก 

- ประสานงานรวมกับ 
สํานักผูทรงคุณวุฒิเพื่อดําเนินการ
กําหนดประเด็นและวิทยากร 
- ประสานกับวิทยากรเพื่อยืนยัน
กําหนดการที่ชัดเจนกอนจัดกิจกรรม
ลวงหนา 2 สัปดาห 

12 คร้ัง /15 คน       

2.3 การเบิกจาย
งบประมาณตามกิจกรรม
ไมเปนไปตามที่กําหนด 

กํากับ ติดตามการเบิกจาย
งบประมาณตามแผน/โครงการ  
อยางใกลชิด 

12 คร้ัง /15 คน       


