
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
(จากแบบฟอร์ม 4) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 
(จากแบบฟอร์ม 4) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความ
เสี่ยง 

(จากแบบฟอร์ม 4) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในรอบถัดไป 
เพ่ือจัดการกับความเสี่ยง  

ที่ยังคงอยู่ 
 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้วความ
เสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคงอยู ่

ต้ังไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2566 – 2570 
1.1 การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
ที่มีต่อแผนฯ อาจ
จ ากัดอยู่เฉพาะกลุ่ม 
ไม่ครอบคลุม 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ชัดเจน และท าหนงัสือเชิญเข้า
ร่วมประชุม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อแผนฯ  
อย่างกว้างขวาง 
ครอบคลุม 

วิเคราะห์ผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียจากทุกภาค
ส่วนให้ครอบคลุม 
และเตรียมจัดท า
หนังสือเชิญ
ผู้เกี่ยวข้องเขา้ร่วม
ประชุม ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด เพื่อให้แผนฯ 
มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น จงึขยาย
ระยะเวลา เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพ 

  - - - 

1.2 มติจากท่ีประชุม
รับฟังความคิดเห็น
ของ ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย อาจไม่ถูกปรับ
เพื่อบรรจุในแผนครบ
ทุกประเด็น 

ให้ความส าคัญกับข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ประเด็น และน ามาพิจารณา
ในการปรับแผนฯ 

แผนฯ ผา่นการมสี่วน
ร่วมของประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วน
ได้สว่นเสียทุก
ประเดน็ น ามา
พิจารณาในการปรับ
แผนฯ เพื่อให้แผนมี
ความสมบูรณ์ และ
ครอบคลุมมากขึน้ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(จากแบบฟอร์ม 4) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 
(จากแบบฟอร์ม 4) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความ
เสี่ยง 

(จากแบบฟอร์ม 4) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในรอบถัดไป 
เพ่ือจัดการกับความเสี่ยง  

ที่ยังคงอยู่ 
 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้วความ
เสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคงอยู ่

ต้ังไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

2. ประชุมพิจารณาก าหนดโครงการส าคญักรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2.1 บางโครงการที่
น าเสนออาจไม่ได้
พิจารณาเป็น
โครงการส าคัญของ
แผนแม่บทฯ 
 
 

ให้ความส าคญักับการจดัท า
โครงการที่ตอบสนองต่อ
เป้าหมายในแผนแม่บทที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

โครงการส าคัญปี 
2566 ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของแผน
แม่บทที่เก่ียวข้อง 

มีการสื่อสารเป้าหมาย
ในแผนแม่บทท่ีกรม
อนามัยเกี่ยวข้อง ให้
แต่ละหน่วยงานทราบ
และเข้าใจ เพื่อจดัท า
โครงการส าคัญกรม
อนามัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2566 ให้สอดคล้อง 
ต่อเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์กรมและ
เป้าหมายตามแผน
แม่บทยุทธศาสตร์ชาติ   
ที่เกี่ยวข้อง  

  - - - 

2.2 ผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่เข้าร่วม
พิจารณาโครงการ
ส าคัญ 

 

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ
เข้าร่วมพิจารณา
โครงการส าคัญ 
 

ท าหนังสือเชิญ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการส าคัญ และ
สื่อสารให้ ผอ. 
ส านัก/กอง ทราบ 
เพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ 
ดังกล่าว ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
 

  - - - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(จากแบบฟอร์ม 4) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 
(จากแบบฟอร์ม 4) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความ
เสี่ยง 

(จากแบบฟอร์ม 4) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในรอบถัดไป 
เพ่ือจัดการกับความเสี่ยง  

ที่ยังคงอยู่ 
 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้วความ
เสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคงอยู ่

ต้ังไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2566 และลงระบบในระบบ e-MENSCR  
3.1 ข้อมูลในการลง
ในระบบ e-MENSCR 
อาจไมส่มบูรณ์
เนื่องจากเวลา
ด าเนินการเร่งด่วน 

จัดท ารายละเอียดโครงการ 
(Paper) ให้สมบูรณ์พร้อมลง
ระบบ e-MENSCR 

โครงการส าคัญปี 
2566 ลงระบบ e-
MENSCR สมบูรณ์
และทันตามเวลา 

จัดท ารายละเอียด
โครงการ (Paper) 
ให้สมบูรณ์พร้อมลง
ระบบ e-MENSCR 
ได้ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด และข้อมูล
ในการลงข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน 

     

4. ประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนแผนยทุธศาสตร์ในระดับ คลัสเตอร์และหน่วยงาน และลงในระบบ DOC 
4.1 สถานการณ์โรค
ติดเชื้อ COVID-19 
ส่งผลต่อรูปแบบการ
จัดประชุมแผนปฏิบตัิ
การ 

 

ปรับวิธีการท างาน  
ปรับแผนการประชุม และ
ด าเนินการคนืงบประมาณ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณเปน็ไป
ตามแผนที่ก าหนด 

ปรับรูปแบบการ
ประชุม และปรับ
แผนตามแบบฟอร์ม
และรอบระยะเวลาที่
ก าหนด และคืน
งบประมาณส่วนที่
ไม่ได้ด าเนินงานให้
กองแผนงาน 

     

4.2 การประชุมผ่าน
ระบบ Web 
Conference อาจมี
อุปสรรคในการ
สื่อสารสองทาง 

 

เจ้าหน้าที่ IT ช่วยแก้ไขปญัหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และเพิ่ม
ช่องทางการให้ข้อคิดเห็น ใน
การประชุม 

การสื่อสาร โต้ตอบ
แสดงความคิดเห็นใน
การประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่ IT เข้า
ร่วมประชุม เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาระบบ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
(จากแบบฟอร์ม 4) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 
(จากแบบฟอร์ม 4) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความ
เสี่ยง 

(จากแบบฟอร์ม 4) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในรอบถัดไป 
เพ่ือจัดการกับความเสี่ยง  

ที่ยังคงอยู่ 
 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้วความ
เสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคงอยู ่

ต้ังไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

Web Conference 
ที่เกิดขึ้น และเพิ่ม
ช่องทางการให้
ข้อคิดเห็น โดย
สื่อสารข้อความผ่าน 
Application Line 

5. ถ่ายทอดนโยบายและก ากับตดิตามการด าเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย และหัวหน้ากลุม่บริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย 
5.1 การประชุมผ่าน
ระบบ Web 
Conference อาจมี
อุปสรรคในการสื่อสาร
สองทาง 

เจ้าหน้าที่ IT ช่วยแก้ไขปญัหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และเพิ่ม
ช่องทางการให้ข้อคิดเห็น ใน
การประชุม 

การสื่อสาร โต้ตอบ
แสดงความคิดเห็นใน
การประชุมให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าที่ IT เข้า
ร่วมประชุม เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาระบบ 
Web Conference 
ที่เกิดขึ้น และเพิ่ม
ช่องทางการให้
ข้อคิดเห็น โดย
สื่อสารข้อความผ่าน 
Application Line 

     

 
 


