
ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โครงการขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบสง่เสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  

ปัจจัยเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการด าเนินการ

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ผู้รับผิดชอบ 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. การประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2566 – 2570 
1.1 การรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อ
แผนฯ อาจจ ากดั
อยู่เฉพาะกลุม่ ไม่
ครอบคลมุ 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียให้ชัดเจน และท า
หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อแผนฯ  
อย่างกว้างขวาง 
ครอบคลุม 

            กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

- 

1.2 มติจากท่ี
ประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
อาจไม่ถูกปรับเพื่อ
บรรจุในแผนครบ
ทุกประเด็น 

ให้ความส าคัญกับ
ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกประเด็น 
และน ามาพิจารณาใน
การปรับแผนฯ 

แผนฯ ผา่นการมสี่วน
ร่วมของประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

         
 

   กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

- 

2. ประชุมพิจารณาก าหนดโครงการส าคญักรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2.1 บางโครงการ
ที่น าเสนออาจ
ไม่ได้พิจารณาเป็น
โครงการส าคัญ
ของแผนแม่บทฯ 
 
 

ให้ความส าคญักับการ
จัดท าโครงการที่
ตอบสนองต่อเป้าหมายใน
แผนแม่บทท่ีเกี่ยวข้อง 
และสอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน 
 

โครงการส าคัญปี 
2566 ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของแผน
แม่บทที่เก่ียวข้อง 

            กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

- 
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2.2 ผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่เข้า
ร่วมพิจารณา
โครงการส าคัญ 
 

ท าหนังสือระบุเชิญ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส าคัญ และสื่อสารให้ 
ผอ. ส านัก/กอง ทราบ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
เข้าร่วมพิจารณา
โครงการส าคัญ 
 

            กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

- 

3. จัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี 2566 และลงระบบในระบบ e-MENSCR 
3.1 ข้อมูลในการ
ลงในระบบ        
e-MENSCR อาจ
ไม่สมบูรณ์
เนื่องจากเวลา
ด าเนินการเร่งด่วน 
 

จัดท ารายละเอียด
โครงการ (Paper) ให้ 
สมบูรณ์พร้อมลงระบบ 
e-MENSCR 

โครงการส าคัญปี 
2566 ลงระบบ       
e-MENSCR สมบูรณ์
และทันตามเวลา 

            กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

- 

4. ประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ในระดับ คลัสเตอร์และหน่วยงาน และลงในระบบ DOC 
4.1 สถานการณ์โรค
ติดเช้ือ COVID-19 
ส่งผลต่อรูปแบบ
การจดัประชุม
แผนปฏิบัติการ 
 

ปรับรูปแบบการประชุม 
แยกห้องย่อยตาม    
คลัสเตอร์เพื่อลด    
ความแออัด และรักษา
ระยะห่าง 
 
 
 
 
 

การจัดประชุมจดัท า
แผนปฏบิัติการ
ประจ าปี 2565 ตาม
วิถีชีวิตใหม่ 

            กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

- 
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4.2 การประชุม
ผ่านระบบ Web 
Conference อาจ
มีอุปสรรคในการ
สื่อสารสองทาง 
 

เพิ่มช่องทางการให้
ข้อคิดเห็นในการจัด 
ท าแผน 

แผนปฏบิัติการ
ประจ าปี 2565  
ที่ผ่านการมีส่วนร่วม
ของผู้เก่ียวข้อง 

            กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

- 

5. ถ่ายทอดนโยบายและก ากับตดิตามการด าเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย และหัวหน้ากลุม่บริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย 
5.1 การประชุม
ผ่านระบบ Web 
Conference อาจ
มีอุปสรรคในการ
สื่อสารสองทาง 

เจ้าหน้าที่ IT ช่วยแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้       
ที่เกิดขึ้น และเพิ่มช่อง
ทางการให้ข้อคิดเห็น  
ในการประชุม 

การสื่อสาร โต้ตอบ 
แสดงความคิดเห็นใน
ที่ประชุมมีประสิทธิภาพ 

            กลุ่มพัฒนา
นโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

- 


