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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) นั้นมีแนวคิดมาจากสาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) ปีละ 2 หมวด จนครบทั้ง 6 หมวดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และเมื่อส่วนราชการใดผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
(Fundamental Level) ครบทุกหมวดแล้ว จะได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน (Certified Fundamental Level) โดยในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด 2 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (รหัส SP7) ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of theTreadway Commission) ให้ครบถ้วนทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 กรมอนามัยได้ด าเนินงานการบริหารความเสีย่งตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2548– ปัจจุบันอย่างมีระบบ โดยประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยให้เป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติ มีคณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์) ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยการประสานงาน ผลักดัน ควบคุม ก ากับ รายงานและ
ประเมินผล และได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ด าเนินการคัดเลือกโครงการที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จ น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยตาม
มาตรฐาน COSO ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ     
กรมอนามัยเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับควบคุมและตรวจสอบได้ซึ่ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยคือ “ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเอ้ือด้านสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย” 
มีโครงการส าคัญที่คัดเลือกมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย ดังนี้ 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ โครงการส าคัญที่คัดเลือก 
การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 1. โครงการแม่ลูกสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน 2. โครงการเด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี 
การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น 3. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ

เยาวชน 
การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 4. โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปากผู้สูงอายุ 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care 

Manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ใน
ชุมชน 

การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

6. โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ าบริโภคส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

7. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี 

8. โครงการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝูา
ระวังและสุขภาพ 
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ผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย สรุปได้ดังนี้ 
 1. โครงการที่คัดเลือกทั้ง 8 โครงการ มีการด าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
แล้วเสร็จทุกกิจกรรม ส่งผลให้ตัวชี้วัดของทุกโครงการบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด  
 2. ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณพบว่าแต่ละโครงการมีระดับความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับระดับ
ความเสี่ยงเมื่อเริ่มด าเนินการ ณ เดือนมิถุนายน 2558 และระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ อยู่ในระดับต่ าที่สามารถ
ยอมรับได ้
 3. ผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ทุกโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 ปัจจัยความส าเร็จของระบบบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยเกิดจากความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งจากผู้บริหารกรมอนามัย คณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) คณะท างานจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงกรมอนามัย นักวิชาการและผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งล้วนตระหนักถึงความส าคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงที่ส่งผลให้กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงกรมอนามัยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กรมอนามัย
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา 
ท าให้เรียนรู้ถึงปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จและอุปสรรคในการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีข้อมูลการด าเนินงานจาก
ปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงปีนี้ ท าให้สามารถเข้าใจวิธีการ/
ขั้นตอนกระบวนการในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 ส่วนที่ 1 บทน า  
 
 ทุกส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล 
 การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการการด าเนินการต่างๆเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการที่ไม่
เป็นไปตามแผนเพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ  
 ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระท าใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ 
หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เปูาหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้ครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ส าคัญและมี
ผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 
1 แผนงาน/โครงการ มาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จหรือการบรรลุเปูาหมายของแผนงาน/โครงการซึ่งจะต้องมีขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) คือ 
 

1. การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) 
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) 
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and 

Communication) 
7. การติดตามผลและเฝูาระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 

 
 
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์เพ่ือระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S): เกี่ยวข้องกับการบรรลุเปูาหมายและพันธกิจในภาพรวมโดยความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก  ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธคาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้ น าไปสู่
การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงหรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
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ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O): เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์การ/กระบวนการ/
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินโครงการ 
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F): เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การ
บริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอน การ
ด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงาน
เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C): เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความ
ไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุม
การด าเนินงาน 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วส่วนราชการต้อง
น าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเช่น 

 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม 
 ด้านการด าเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส 
 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ 
 ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค 
ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขี้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้ เป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ 
1. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
3. การมีส่วนร่วม ( Participation) 
4. ความโปร่งใส (Transparency) 
5. การตอบสนอง (Responsiveness) 
6. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
7. นิติธรรม (Rule of Law) 
8. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
9. ความเสมอภาค (Equity) 
10. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 

ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวาง 
เปูาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศรวมถึง
มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ 
คุ้มค่าการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น 
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบค าถาม และชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณ ให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือ
บรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) : ต้องปฏิบัติงานด้วยความฃื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ง
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบ
ให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation): ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้ง เปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอ านาจ และ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ฝุายต่างๆ 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) : ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง    
ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มบุคคล ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

10. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานต้องมี กระบวนการในการ
แสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 
 เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ส่วนราชการอาจจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจ าแนกตามโครงการ หรือบาง
กิจกรรมที่สามารถบูรณาการในการด าเนินการได้ ก็สามารถน ามารวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยงเดียวกันได้ ทั้งนี้ 
แผนบริหารความเสี่ยงต้องสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น และมีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของเปูาหมายของแผนอย่างชัดเจน  
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กลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับการจัดการความเสี่ยง 
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด 

ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 
2. การควบคุมความสูญเสีย (Treat) : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบาง

ของกิจกรรม/โครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะ
เกิดข้ึน 

3. การรับความเสี่ยงไว้เอง (Take) : หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่
เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่ควรมี
มาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการ
จดัการกับความเสี่ยงให้ผู้อื่น 
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ส่วนที่ 2 บริบทกรมอนามัย 
 

หน้าที่ตามกฎหมาย 
1. ก าหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัย

สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อ

สุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
3. ก าหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพ  

และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
4. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝูาระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อม 

รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับโครงการหรือกิจกรรม  
5. พัฒนาระบบ กลไกและด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ ยวข้องกับ

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
6. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย และชุมชน 

7. ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย รวมทั้งการประสานงานระหว่างประเทศ ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

8. สร้างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัย
เสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในสังคม 

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน์ 

ภายในปี 2563 ประเทศไทยเป็นผู้น าในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือ     
คนไทยสุขภาพดี 

พันธกิจ 
1. พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุน ให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่จ าเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
2. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย 



6 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมไปถึง
การผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพ 

4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบการเฝูาระวัง 
การก ากับ ติดตามและประเมินผลเพื่อน ามาสู่การพัฒนานโยบายกฎหมาย และระบบอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 

วัฒนธรรมองค์กร คือ “HEALTH” ซึ่งหมายความว่า ชาวอนามัยจะเป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรม ปฏิบัติงานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อม่ันกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว  

 H: Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) หมายถึงการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืน 
 E: Ethics (มีจริยธรรม) หมายถึงมีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ใน

การปฏิบัติงาน 
 A: Achievement (มุ่งผลสัมฤทธิ์)หมายถึง มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย

ผลสัมฤทธิ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 L: Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) หมายถึง มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางานร่วมกัน 
 T: Trust (เคารพและเชื่อมั่น) หมายถึงมีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
 H: Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) หมายถึง  มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม และยอมรับผลส าเร็จของ

ทีมงานร่วมกัน 

เป้าประสงค์ 
 ปี พ.ศ.2558 กรมอนามัยในฐานะองค์กรหลักของประเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม มี
จุดมุ่งหมายหรือเปูาประสงค์หลักที่ต้องการให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีโดยได้ให้น้ าหนักความส าคัญกับการมีพฤติกรรมสุขภาพและประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรม
อนามัย “ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเอ้ือด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย” โดยมีแผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย ดังนี้ 
 1. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

2. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน 
3. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น 
4. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 
5. การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 
6. การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
7. ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ซึ่งประกอบด้วยโครงการส าคัญที่น ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการแม่ลูกสุขภาพดีชีวีมีสุข 
2. โครงการเด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี 
3. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
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4. โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

(Care Giver) ในชุมชน 
6. โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ าบริโภคส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี 
8. โครงการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝูาระวังและสุขภาพ 
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ส่วนที่ 3 การบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย 
 
แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 1. แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้มีหน้าที่ด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย ตลอดจนงานหรือ
โครงการส าคัญของหน่วยงาน อย่างน้อยแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ หรือหน่วยงานละ 1 โครงการ 
รวมทั้งสื่อสาร ติดตาม ประเมิน รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ
โครงการที่ก าหนดไว้ 
 2. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง 
   2.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
   2.1.2 พิจารณาคัดเลือกโครงการเพ่ือน ามาบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของกรมอนามัย งบประมาณที่ได้รับ และการตอบสนองตัวชี้วัดส าคัญในแต่ละระดับดังตาราง ก. 
ตาราง ก. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ 
 

ปัจจัยพิจารณา 
เกณฑ์การพิจารณา 

1 2 3 
1. เป็นโครงการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
กรมอนามัย  

สอดคล้อง  
1 กลยุทธ์ 

สอดคล้อง  
2 กลยุทธ์ 

สอดคล้อง  
3 กลยุทธ์ขึ้นไป 

2.งบประมาณท่ีได้รับ*  น้อยกว่า  33 % ของ
โครงการในแผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ฯ หรืองาน/

โครงการส าคัญของ
หน่วยงาน 

33 - 66 % ของโครงการ
ในแผนบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ฯ หรืองาน/
โครงการส าคัญของ

หน่วยงาน 

มากกว่า 66 % ของ
โครงการในแผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ฯ หรืองาน/

โครงการส าคัญของ
หน่วยงาน 

3.โครงการที่ส่งผลต่อ
ตัวชี้วัดส าคัญ/เปูาหมายใน
แต่ละระดับ  

เป็นโครงการที่ตอบสนอง
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

เป็นโครงการที่ตอบสนอง
ตัวชี้วัดระดับกรม 

เป็นโครงการที่ตอบสนอง
ตัวชี้วัดระดับกระทรวง 

 
หมายเหตุ 
 
(1)    * ค านวณจาก =     งบประมาณท่ีได้รับในการด าเนินโครงการตามแผนบูรณาการฯ      x 100 
      งบประมาณของโครงการทั้งหมดภายใต้แผนบูรณาการฯ นั้นๆ     
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 หรือ =    งบประมาณท่ีได้รับในการด าเนินงานหรือโครงการส าคัญของหน่วยงาน   x 100 
      งบประมาณของงานหรือโครงการส าคัญทั้งหมดของหน่วยงาน  
 
(2)   กรณีที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน หากงานหรือโครงการของหน่วยงานไม่ตอบสนองตัวชี้วัดส าคัญในแต่ละระดับ 
หน่วยงานสามารถตัดปัจจัยการพิจารณาข้อ 3 ออกไปได้ โดยไม่ต้องน ามาคิดคะแนน 
   2.1.3 ให้คะแนนความส าคัญของงานหรือโครงการ จัดล าดับและคัดเลือกงานหรือโครงการ
ที่มีค่าคะแนนสูงสุดมาเป็นตัวแทนในการบริหารความเสี่ยงโดยความส าคัญของงานหรือโครงการ = สอดคล้องกับกลยุทธ์
กรมอนามัย x งบประมาณท่ีได้รับ x การตอบสนองตัวชี้วัดส าคัญในแต่ระดับ (ถ้ามี)   

2.2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification) ก าหนดกิจกรรมที่โครงการต้องด าเนินการแล้ว
น ามาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบดังนี้ 

 2.2.1   ประสิทธิผล   2.2.2   ประสิทธิภาพ 
   2.2.3   การมีส่วนร่วม   2.2.4   ความโปร่งใส   
   2.2.5   การตอบสนอง   2.2.6   การรับผิดชอบ 
   2.2.7   นิติธรรม    2.2.8   การกระจายอ านาจ 
   2.2.9   ความเสมอภาค   2.2.10 การมุ่งเน้นฉันทามติ 
  ทั้งนี้ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเก็บหลักฐานของการระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลไว้
เพ่ือใช้ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานแต่ละโครงการแต่ละไตรมาสตามท่ก าหนด 

 2.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  2.3.1 ระบุประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุกกิจกรรมและทุกปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้ใน

ข้อ 2.2 เช่น 
   1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) 
   2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operation Risk: O) 
   3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 
   4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
  2.3.2 ประเมินระดับความเสี่ยงโดยให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่

จะเกิดความเสียหาย (Y) รายละเอียดตามตาราง ข. โดยพิจารณาคัดเลือก X, Y ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง
นั้นๆ ปัจจัยเสี่ยงละ 1 ประเด็น (X=1 ประเด็น, Y=1 ประเด็น) และประเมินให้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง 
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ตาราง ข. ตารางการประเมินความเสี่ยง 
 

ประเด็น/องค์ประกอบท่ี
พิจารณา 

1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=สูง 5=สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 
มูลค่าความเสียหาย (X1) ไม่เกิน 20 % 

ของงบประมาณ
โครงการ 

21-40% ของ
งบประมาณ
โครงการ 

41-60% ของ
งบประมาณ
โครงการ 

61-80% ของ
งบประมาณ
โครงการ 

80% ขึ้นไปของ
งบประมาณ
โครงการ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (X2) 

>80 % 61 - 80 % 41 - 60 % 21 - 40 % ไม่เกิน20 % 

จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับ
เสียหาย/จ านวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ 
(X3) 

กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงบางราย 

กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงส่วน
ใหญ ่

กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด 

กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด
และผู้อ่ืน
บางส่วน 

กระทบเฉพาะ
ผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงทั้งหมด
และผู้อ่ืนมาก 

จ านวนผู้ร้องเรียน (ต่อ
ระยะเวลาโครงการ) (X4) 

น้อยกว่า1ราย 1-5ราย 6-10ราย 11-15ราย มากกว่า15ราย 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)  
ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ (Y1) มีระเบียบและ

คู่มือปฏิบัติ และมี
การปฏิบัติตาม 

มีระเบียบและ
คู่มือปฏิบัติ 
แต่ปฏิบัติตาม
อย่างใดอย่าง
หนึ่ง 

มีระเบียบหรือ
คู่มือปฏิบัติ
อย่างใดอย่าง
หนึ่ง และมีการ
ปฏิบัติตาม 

มีระเบียบหรือ
คู่มือปฏิบัติ
อย่างใดอย่าง
หนึ่ง แต่ไม่ถือ
ปฏิบัติตาม 

ไม่มีทั้งระเบียบ
และคู่มือปฏิบัติ 

การควบคุมติดตามและ
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานอื่นๆ (Y2)  

ทุกสัปดาห์ ทุก2สัปดาห์ ทุก1เดือน ทุก3เดือน ทุก6เดือน 

การอบรม/สอนงาน/ทบทวน
การปฏิบัติงาน (Y3) 

ทุกเดือน ทุก3เดือน ทุก6เดือน ทุก1ปี มากกว่า1ปี 

ความถี่ในการเกิดความ
ผิดพลาดการปฏิบัติงาน 
(เฉลี่ย:ปี/ครั้ง) (Y4) 

1ปีขึ้นไป/ครั้ง 1ปี/ครั้ง 9เดือน/ครั้ง 6เดือน/ครั้ง 1-3เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า 

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ 
(Y5) 

1ปีขึ้นไป/ครั้ง 1ปี/ครั้ง 9เดือน/ครั้ง 6เดือน/ครั้ง 1-3เดือน/ครั้ง
หรือมากกว่า 
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   2.3.3 จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยค านวณค่าคะแนนและแสดงเป็นแผนภูมิ
ความเสี่ยงดังตาราง ค. แบ่งพ้ืนที่เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่มีระดับคะแนน 1-14 และระดับคะแนน 15-25 โดย 

  
ระดับความเสี่ยง = ความรุนแรงของผลกระทบ (X) x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

 
- ปัจจัยเสี่ยงที่มีคะแนนประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ 15-25 คะแนนเป็นระดับที่ไม่

สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที โดยน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ของโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง 1-14 เป็นระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยง 

- กรณีที่ทุกปัจจัยเสี่ยงที่น ามาวิเคราะห์มีระดับความเสี่ยงไม่ถึง 15 คะแนนให้
น าปัจจัยเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงสุดมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางแผนภูมิความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.4 กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง(Risk Response) ให้วิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการ
ความเสี่ยงโดยใช้ยุทธศาสตร์ 4T’s ดังนี้ 

 2.4.1 Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง:ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง     
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(X
) 

5         

4      

3      

2      

1      

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรบัได้ 
(Risk Appetite) 

ระดับความเส่ียง >15 คะแนน 
(ยอมรับไม่ได้) 
ระดับความเสี่ยง <15 คะแนน 
(ยอมรับได้) 
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 2.4.2 Treat – การควบคุมความสูญเสีย:พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางของกิจกรรม/โครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

 2.4.3 Take – การรับความเสี่ยงไว้เอง: หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความ
เสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยงแต่
ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

 2.4.4 Transfer – การถ่ายโอนความเสี่ยง:ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 
   

2.5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
2.5.1 ให ้น าป ัจจ ัย เสี ่ยงที ่ม ีคะแนนประเม ินความเสี ่ย งในระด ับที ่ไม ่สามารถยอมร ับได้             

(15-25 คะแนน) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และมีตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ประเมินผลได้ชัดเจน ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง 1-14 เป็นระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 

2.5.2 กรณีท่ีทุกปัจจัยเสี่ยงที่น ามาวิเคราะห์มีระดับความเสี่ยงไม่ถึง 15 คะแนน ให้น าปัจจัยเสี่ยงที่มี
ค่าคะแนนสูงสุดมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 ทั้งนี้เฉพาะโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัยเท่านั้น ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และส าเนาให้กองแผนงาน เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บริหารกรม
อนามัย ส่วนงานหรือโครงการส าคัญอ่ืนๆ ที่หน่วยงานคัดเลือกมาบริหารความเสี่ยง ให้หน่วยงานก าหนดวิธีการใน
การรวบรวมและจัดเก็บแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้ตามความสมัครใจ 

2.6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง(Information and Communication)ให้มีการสื่อสาร
ข้อมูลที่ต้องการ ผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนดเพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและ
น าไปสู่การปฏิบัติได ้
 2.7 การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring) 

ให้มีการสรุปผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
- คณะท างานบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการ

บริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ส่งกองแผนงาน (เลขานุการคณะกรรมการหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) 
ภายในเดือนมิถุนายน 2558 เสนอผู้บริหารกรมอนามัย 

- คณะท างานบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงรอบ 12 เดือน และสรุปผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ ส่งกองแผนงาน (เลขานุการคณะกรรมการ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพ่ือเสนอผู้บริหารกรมอนามัย โดยแสดง
ผลส าเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากเป็นโครงการที่ด าเนินการ
ต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป (พ.ศ.2559) ให้สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยเสี ่ยงที่
สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได ้
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 3. กองแผนงาน (เลขานุการคณะกรรมการหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) สรุปบทเรียน และจัดท า
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป เสนอผู้บริหารกรมอนามัยให้ความเห็นชอบ  

 
การด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมอนามัยได้คัดเลือกโครงการส าคัญซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักของกรมอนามัยคือ “ลดปัจจัยเสี่ยง
สร้างปัจจัยเอ้ือด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย”นั้น ซึ่งภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์หลักมีแผน
บูรณาการยุทธศาสตร์ที่จะน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ตามมาตรฐาน COSO ดังนี้ 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ โครงการส าคัญที่คัดเลือก 
การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 1. โครงการแม่ลูกสุขภาพดี ชีวีมีสุข 

การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน 2. โครงการเด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี 

การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น 3. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน 

การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 4. โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุ 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ    
(Care Manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 
ในชุมชน 

การพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

6. โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ าบริโภคส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การพัฒนาสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

7. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุมารี 

8. โครงการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝูา
ระวังและสุขภาพ 
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การบริหารความเสี่ยง 
ตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ 

กรมอนามัย  
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1. การบริหารความเสี่ยง 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ :  
การพัฒนาสขุภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

โครงการ : แม่ลูกสุขภาพดี ทุกชีวีมีสุข 
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1. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.) 
ตาราง ก :   

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ ความ
สอดคล้องกับ

กลยุทธ ์
พัฒนางานอนามัยแม่และ
เด็ก 
1. สร้างกลไกการบริหาร
จัดการและบูรณาการทุกภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อการ
พัฒนาเด็ก 
2. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม 
ครอบครัว ชุมชน ภาคประชา
สังคม ท้องถิ่น รัฐ 
3. เสริมสร้างสุขภาพและทุน
ทางสังคมแก่เด็กทุกมติ ิ
 

 1. เพื่อการพัฒนาระบบบริการอนามัย
แม่และเด็กตามาตรฐานโรงพยาบาล
สายใยรักแห่งครอบครัว 

 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้เลี้ยงดูเด็ก พ่อ แม่ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มีความรู้ 
ทักษะในการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
อย่างรอบด้าน 
 

1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้าง
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ียั่งยืน (Partner and 
build alliance) 
2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจดัการกับปัจจัย
ก าหนดด้านสุขภาพ (Invest) 
3. พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบาย
สาธารณะและกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทย
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการคุม้ครองและส่งเสริม
โอกาสที่เท่าเทียมการทางสุขภาพ (Regulate and 
Legislate) 

1. โครงการแม่ลกูสุขภาพดีทุกชีวีมสีุข  
2. โครงการสื่อสารสังคมเพื่อการพัฒนา

สุขภาพแม่และเด็ก  
3. โครงการพัฒนางานอนามัยแมแ่ละ

เด็กเพื่อการปูองกันและควบคุมกลุ่ม
อาการดาวน ์ 

4. โครงการส ารวจแมต่ายของมารดา
ไทย  

 

1,2,3,4 
 

2,4 
 

1,3 
 
 
1 

 

 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ ความ

สอดคล้องกับ
กลยุทธ ์

4. สื่อสารสังคมต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
รอบด้าน 

 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เลี้ยงดเูด็กอย่างองค์รวมจาก
ครอบครัวสู่ ชุมชนและศูนย์
เด็กเล็ก 

 4. เพื่อการสื่อสารเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์สร้างกระแส
สังคมในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน 

 5. เพื่อสร้างการมสี่วนร่วม กลไก
ความเชื่อมโยงในการพัฒนา
สุขภาพแม่และเด็กจากสถาน
บริการสาธารณสุข สู่
ครอบครัว ศูนย์เด็กเล็ก และ
โรงเรียน 

4. ช้ีแนะและสร้างความตระหนักรูเ้พื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกรรมสุขภาพ (Advocate) 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เปน็มืออาชีพและทันต่อ
การเปลีย่นแปลง (Build capacity) 

5. โครงการพัฒนายุทธศาสตรเ์พื่อ
พัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก  

6. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ  
7. โครงการต าบลพัฒนาการเด็กดเีริ่มที่

นมแม ่ 
8. โครงการขับเคลื่อนมาตรการทาง

กฎหมายเพื่อปกปูอง ส่งเสรมิ 
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่

9. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กในถ่ิน
ทุรกันดารพระราชด ารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี 

1,3,4 
 

2,3,4 
2,4 

 
1,3 

 
 
 

1,2,3 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง    
1.1  วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  

                 เพ่ือให้โครงการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพในการด าเนินการ
สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตามเปูาประสงค์ของแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 
 1.2 การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตารางคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

โครงการ 
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ (a) 
งบประมาณที่

ได้รับ 
(b) 

ตัวช้ีวัด
ส าคัญในแต่
ละระดับ(c) 

ความส าคญัของ
โครงการ (axbxc) 

การพัฒนา
สุขภาพกลุม่
สตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

1. โครงการแมลู่กสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข 3 1 3 9 

2. โครงการสื่อสารสังคมเพื่อการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก  2 1 1 2 

3. โครงการพัฒนางานอนามัยแมแ่ละเด็กเพื่อการปูองกันและควบคมุกลุ่มอาการดาวน ์ 2 1 3 6 

4. โครงการส ารวจแมต่ายของมารดาไทย  1 1 2 2 

5. โครงการพัฒนายุทธศาสตรเ์พื่อพัฒนาสุขภาพแม่และเด็ก 3 1 2 6 

6. โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ 3 1 2 6 

7. โครงการต าบลพัฒนาการเด็กดเีริ่มที่นมแม่ 2 1 2 4 

8. โครงการขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกปูอง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2 1 3 6 

9. โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กในถ่ินทุรกันดารพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 3 1 2 6 
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จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นโครงการที่ค่าคะแนนความส าคัญสูงสุด จ านวน 9 คะแนน ได้แก่ โครงการแม่ลูก
สุขภาพดีทุกชีวีมีสุข ดังนั้น จึงคัดเลือกโครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข มาด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
  แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

โครงการ : โครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็กท่ีมีมาตรฐานและอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทักษะ องค์ความรู้ มาตรฐาน ANC&LR&WCC 
3. เพ่ิมการฝึกทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ของทีมประเมิน ให้มีความช านาญในการประเมินใน

งานอนามัยแม่และเด็ก 
4. เพ่ิมการฝึกทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ในการเป็นวิทยากรในงานอนามัยแม่และเด็ก 
5. เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
กิจกรรมโครงการ  :   
1. อบรมเชิงปฏิบัติการทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักฯ ต าบลนมแม่ และศูนย์เด็ก

คุณภาพ และการเฝูาระวังการตายมารดา 
2. ประชุมผู้เชี่ยวชาญทบทวนมาตรฐาน ANC&LR&WCC และหลักสูตรการอบรมทีมประเมิน

มาตรฐานและวิทยากร โดยบูรณาการระหว่างกรมในกระทรวงสาธารณสุข 
3. สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 7 “กลไกการขับเคลื่อน MCH Board by DHS” 
4. ประเมินและรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาล/ โรงพยาบาลส่งเสริม

คุณภาพต าบล/ต าบลนมแม่เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม/ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
5. ติดตามการด าเนินการอนามัยแม่และเด็ก 

 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ   
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักระหว่างส่วนกลางและเขต ครั้ง 180/1 ครั้ง 

ทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระหว่าง
ส่วนกลาง/เขตบริการสุขภาพ/กรมควบคุมโรค/กรมสุขภาพจิต/กรมการ
แพทย ์

ครั้ง 60/1 ครั้ง 

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขประกอบด้วย ผู้บริหาร 
นักวิชาการ แพทย์พยาบาลจากหน่วงนงานทุกระดับและ เครือข่าย
ต าบลน ามแม ่

คน 70 คน 

รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./ต าบลแม่ศูนย์เด็กเล็ก แห่ง 12 แห่ง 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
 แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
          โครงการ : โครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข 
ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ :  

กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การมี 

ส่วนร่วม 
ความโปร่งใส การตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม 

การกระจาย 
อ านาจ 

ความ 
เสมอภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการทมีประเมนิ
มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักฯ 
ต าบลนมแม่ และศูนย์เด็กคุณภาพ 
และการเฝูาระวังการตายมารดา 

- ทีมประเมินเข้า 
ร่วมกิจกรรมไม่ครบ 

- การก าหนดบทบาท
หน้าท่ีแต่ละฝุายและ
ประสานงานร่วมกัน 
มีการปรับเปลีย่น 
เมื่ออยู่ในสถานการณ์
จริง 

- - - - - - - - 

2. ประชุมผู้เช่ียวชาญทบทวน
มาตรฐานมาตรฐาน ANC&LR&WCC
และหลักสตูรการอบรมทีมประเมนิ
มาตรฐานและวิทยากร โดยบูรณาการ
ระหว่างกรมในกระทรวง 

- กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่ครบ 

- สรุปผลประชุมขาด
ความเช่ือมโยงใน         
แต่ละมาตรฐาน 
 

- จ านวนภาคี
เครือข่ายเข้า
ร่วมไม่ครบตาม
เปูาหมาย 

- - - - - - - 

3. สัมมนาวิชาการอนามัยแม่และ
เด็ก ครั้งท่ี 7 “กลไกการขับเคลื่อน 
MCH Board by DHS” 
 

-กลุ่มเปูาหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
เป็นไปตาม
เปูาหมาย 

- ไม่สามารถบริหาร
จัดการเวลาการ
บรรยายให้เป็นไปตามที่
ก าหนด 

- จ านวนภาคี
เครือข่ายเข้า
ร่วมไม่ครบตาม
เปูาหมาย 

- - - - - - - 
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กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การมี 

ส่วนร่วม 
ความโปร่งใส การตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม 

การกระจาย 
อ านาจ 

ความ 
เสมอภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

4. ประเมินและรบัรองมาตรฐาน
งานอนามัยแม่และเด็กใน
โรงพยาบาล/ โรงพยาบาลส่งเสริม
คุณภาพต าบล/ต าบลนมแม่เพื่อ
พัฒนาเด็กอย่างองค์รวม/ศูนย์เด็ก
เล็กคณุภาพ 

- การประเมินไม่
แล้วเสร็จตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

- จ านวนผู้ประเมินไม่
เพียงพอ 
 

- - - - - - - - 

5. ติดตามการด าเนินการอนามยัแม่
และเด็ก 
 

-นักวิชาการไม่
สามารถเข้าร่วมทีม
นิเทศกรมอนามัยได้
ทุกครั้ง 

- - - - - - - - - 
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ขั้นตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
1) ตารางการประเมินความเสี่ยง 

ประเภทของ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ด้านการด าเนินการ 
(Operation Risk: O) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการทมี
ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
สายใยรักฯ ต าบลนมแม่ และ
ศูนย์เด็กคณุภาพ และการเฝูา
ระวังการตายมารดา 

 - ทีมประเมินเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบ (O1) 
 - การก าหนดบทบาท
หน้าท่ีแต่ละฝุายและ
ประสานงานร่วมกันมีการ
ปรับเปลีย่นเมื่ออยู่ใน
สถานการณ์จริง (O2) 

2(y5) 
 

2(y5) 

2 (X1) 
 

1(X1) 

4 
 
2 

- ควบคุมความเสี่ยง 
 
- ควบคุมความเสี่ยง 

 - แจ้งเน้นย้ าถึงความส าคัญของการอบรม
ให้ทีมประเมินรับทราบ 
 - ก าหนดแผนส ารองในการด าเนนิงานทุก
ครั้ง 
 

2. ประชุมผู้เช่ียวชาญทบทวน
มาตรฐานมาตรฐาน 
ANC&LR&WCCและหลักสตูร
การอบรมทีมประเมิน
มาตรฐานและวิทยากร โดย
บูรณาการระหว่างกรมใน
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 - กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบ (O3) 
 - สรุปผลประชุมขาด 
ความเชื่อมโยงในแตล่ะ
มาตรฐาน (O4) 
 - จ านวนภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมไม่ครบตาม
เปูาหมาย 
(O5) 

 

2(y5) 
 

2(Y5) 
 
 

2(y5) 

1(X1) 
 

2(X2) 
 
 

1(X1) 

2 
 
4 
 
 
2 

- ควบคุมความเสี่ยง 
 
- ควบคุมความเสี่ยง 
 
 
- ควบคุมความเสี่ยง 

 - ประสานงานกับผูเ้ชี่ยวชาญแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
 - ส่งสรุปการประชุมใหผู้้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบปรับปรุง 
 
  -ประสานงานกับภาคเีครือข่ายแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 



23 

ประเภทของ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง 
โอกาส ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

3. สัมมนาวิชาการอนามัยแม่
และเด็ก ครั้งท่ี 7 “กลไกการ
ขับเคลื่อน MCH Board by 
DHS” 
 

- กลุ่มเปูาหมายเข้าร่วม
กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
เปูาหมาย (O6) 
- ไม่สามารถบรหิารจดัการ
เวลาการบรรยายให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด (O7) 
- จ านวนภาคีเครือข่ายเข้า
ร่วมไม่ครบตามเปาูหมาย 
(O8) 

2(y5) 
 
 

2(Y5) 
 
 

2(y5) 

1(X1) 
 
 

4(X2) 
 
 

1(X1) 

2 
 
 
8 
 
 
2 

- ควบคุมความเสี่ยง 
 
 
- ควบคุมความเสี่ยง 
 
 
- ควบคุมความเสี่ยง 

 - เน้นย้ ากลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจนใน
หนังสือเชิญประชุม 
 
- จัดท าสคริปการบรรยาย 
  
 
 -ประสานงานกับภาคีเครือข่ายแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

 4. ประเมินและรบัรอง
มาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็กในโรงพยาบาลส่งเสรมิ
คุณภาพต าบล/ต าบลนมแม่
เพื่อพัฒนาเด็กอย่างองค์รวม/
ศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ 

- การประเมินไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ (O9) 
- จ านวนผู้ประเมินไม่
เพียงพอ (O10) 

2(y5) 
 
 

2(Y5) 

3(X3) 
 
 

3(X3) 

6 
 
 
6 
 

- ควบคุมความเสี่ยง 
 
 
- ควบคุมความเสี่ยง 

- จัดท าแผนการนเิทศติดตามทุกระดับ 
 
- ประสานภาคีเครือข่ายมาร่วมเปน็ทีม
ประเมิน 

 5. ติดตามการด าเนินงาน
อนามัยแม่และเด็ก 
 

- นักวิชาการไม่สามารถ
เข้าร่วมทีมนิเทศกรม
อนามัยได้ทุกครั้ง (O11) 

2 (y5) 2 (x2) 4 - ควบคุมความเสี่ยง -จัดท าชุดข้อมูลประเด็นค าถาม/ค าตอบท่ี
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ พื้นที่ แจ้งให้
ทีมนิเทศรับทราบ 
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2) จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
ตารางแผนภูมิความเสี่ยง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
    

 
     

4 
  O7        

3 
  O9 , O10      

2 
  O1 , O4 , 

O11  
      

1 
  O2 ,O3 ,O5 

O6 , O8 
      

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (X) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ระดับความเสี่ยง > 15 คะแนน 
(ยอมรับไม่ได้) 

ระดับความเสี่ยง < 15 คะแนน 
(ยอมรับได้) 
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ตารางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการแม่ลูกสุขภาพดี ทุกชีวีมีสุข 

ประเด็น 
ความเสีย่ง 

 กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดความเสีย่ง  

เปูาหมาย/ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจดัการ

ความเสีย่ง 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย     

ไม่สามารถ
บริหารจดัการ
เวลาการ
บรรยายให้
เป็นไปตามที่
ก าหนด (O7) 

1. จัดท าคู่มือการบริหารจดัการ เวลา
ในการ การประชุม สัมมนาและ
ฝึกอบรม 
  1.1 ก าหนดกรอบเนื้อหาและ
แนวทางปฏิบัต ิ
  1.2จัดท ายกร่างเนื้อหาของคู่มือ 
  1.3ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
วิชาการ 
  1.4 น าคู่มือการบริหารจดัการเวลา
ในการประชุม/สมัมนาและฝึกอบรม
ไปทดลองใช้ในการจัดประชุม อบรม
และสมัมนา 

 - คู่มือการบริหารจัดการ
เวลาในการประชุมสัมมนา
และฝึกอบรม 

            น.ส.เพ็ญภัทร 
นางวรรณชนก 
คณะกรรมการ 

PMQA 
หมวด 2 

ส านักส่งเสรมิ
สุขภาพ 
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ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง   โครงการแม่ลูกสุขภาพดี ทุกชีวีมีสุข 

ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
- การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อคู่มือ
การบริหารจัดการเวลาในการ
ประชุม อบรม และสัมมนา 

- หนังสือราชการ เว็บไซด์ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- นักวิชาการของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

- คู่มือการบริหารจัดการเวลาในการ
ประชุม อบรม และสัมมนา ฉบับ
สมบูรณ์ 

- หนังสือราชการ เว็บไซด์ส านัก
ส่งเสริมสุขภาพ 

- นักวิชาการของส านักส่งเสริมสุขภาพ 

 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง 
  ติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง โครงการแม่ลูกสุขภาพดี ทุกชีวีมีสุข ก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร ์: การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย              หน่วยงาน : ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
1. โครงการ :  แม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข 

ตัวช้ีวัดโครงการ : ทีมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านการอบรม  180 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : --- 
ประเด็นความเสี่ยง  ไม่สามารถบริหารจัดการเวลาการบรรยายให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 3     สิ้นเดือนมิถุนายน 2558    
ผู้รายงาน  นายสุทิน  ปุณฑริกภักดิ์    วันที่รายงาน 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558      โทรศัพท์   02-590-4338  

แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการแก้ไข 

 
 

(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

1. จัดท าคู่มือการ
บริหารจดัการเวลา
ในการประชุม 
สัมมนาและ
ฝึกอบรม 

 - คู่มือการบริหาร
จัดการเวลาในการ
ประชุม สมัมนา 
ฝึกอบรม 
 

มิ.ย. 58         

1.1 ก าหนดกรอบ
เนื้อหาและ
แนวทางปฏิบัต ิ

- ได้กรอบเนื้อหาและ
แนวทางปฏิบัติ 

มิ.ย. 58 - ประชุมคณะท างาน
หมวด 2 ร่วมกบั
ตัวแทนกลุม่อนามัย
แม่และเด็ก 

ได้กรอบเนื้อหาคู่มือ
การบริหารจัดการ
เวลาในการประชุม 
สัมมนาและฝึกอบรม 

มิ.ย. 58 - คณะท างานฯ
ไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ 

ทีมเลขาฯ
จัดท ายกร่าง
กรอบเนื้อหาฯ 

สรุปผลการ
ประชุม 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการแก้ไข 

 
 

(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

1.2 จัดท ายกร่าง
เนื้อหาของคู่มือ  

-ร่างเนื้อหาคู่มือฯ มิ.ย. 58         

1.3 ประชุมรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
วิชาการ 

-ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ  

ก.ค. 58         

1.4 น าคู่มือการ
บริหารจดัการเวลา
ในการระชุม
สัมมนาและ
ฝึกอบรมไปทดลอง
ใช้ในการจัดการ
ประชุมอบรมและ
สัมมนา 

-รับทราบข้อมูลการน า
คู่มือไปใช้งานจริงเพื่อ
น ามาปรับแกไ้ข 

ส.ค. 58         
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การติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ พัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยอย่างองค์รวม      หน่วยงาน กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
1. โครงการ แม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข 
ตัวช้ีวัดโครงการ  1. มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก    

2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ มากกว่า ร้อยละ 80   
3. ประเมินติดตามและรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยละ 1 แห่ง 

ผลการการด าเนินงานตามตวัชี้วัด 
             1. มีมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก  
             2 มีระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ร้อยละ 95 
             3.ประเมินติดตามและรับรองมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ได้ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลนครนนายก  

ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) กันยายน 2558 
ผู้รายงาน  นางสาวเพ็ญภัทร  เล็กพวงทอง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   นางวรรณชนก  ลิ้มจ ารูญ   นักวิชาการธารณสุข 
วันที่รายงาน 30  เดือน กันยายน  .พ.ศ. 2558      โทรศัพท์  02 5904420 
 

ประเด็นความเสี่ยง 
กิจกรรมแนวทาง 

การจัดการความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ (X) โอกาสเกิด (Y) ผลกระทบ (X) โอกาสเกิด (Y) 
ไม่สามารถบริหาร
จัดการเวลาการ
บรรยายให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด (O7) 

1. จัดท าคู่มือการบริหาร
จัดการ เวลาในการ การ
ประชุม สัมมนาและฝึกอบรม 
  1.1 ก าหนดกรอบเนื้อหาและ
แนวทางปฏิบัติ 
  1.2 จัดท ายกร่างเนื้อหาของ
คู่มือ 
   

     3 (X2) 
 

     3 (Y1) 
 
 

 2 (X2) 
 
 

3 (Y1)  
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ประเด็นความเสี่ยง 

กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ (X) โอกาสเกิด (Y) ผลกระทบ (X) โอกาสเกิด (Y) 
  1.3 ประชุมรับฟังข้อคิดเห็น
จากกลุ่มวิชาการ 
  1.4 น าคู่มือการบริหาร
จัดการเวลาในการประชุม/
สัมมนาและฝึกอบรมไปทดลอง
ใช้ในการจัดประชุม อบรมและ
สัมมนา 
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2. การบริหารความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน 

โครงการ : เด็กวัยเรียนไทยโภชนาการด ี
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2. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน 

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.) 
ตาราง ก. 

แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 

ความ
สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ที่ 
เด็กวัยเรียน เด็กวัยเรียนมีภาวะ 1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคี 1.โครงการเด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี 1,2,3,4,5, 
 สุขภาพที่ดี เครือข่าย เอกชน และประชาสังคมเพ่ือสร้างกิจกรรม 2. โครงการประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยน 1 
  ส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) เรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี  
  2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ 3.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ 1,2,3,4,5 
  ได้มาตรฐานเพ่ือจัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ (Invest) เพชร  
  3. พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะ 4. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 1,2,3,4,5 
  และกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม  
  ปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง บรมราชกุมารี  ปี 2557 -2558 กรมอนามัย  
  และส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมการทางสุขภาพ    
  (Regulate And Legislate)   
  4. ชี้แนะและสร้างความตระหนักรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยน    
  พฤติกรรมกรรมสุขภาพ (Advocate)   
  5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและทันต่อการ   
  เปลี่ยนแปลง (Build capacity)   

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง 
      1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 เพ่ือให้โครงการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน มีประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินการ สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตามเปูาประสงค์ของแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 
      1.2 การพิจาณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์  

(a) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(b) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ในแต่ละ
ระดับ 
(c) 

ความส าคัญของ
โครงการ 
(axbxc) 

กลุ่มเด็กวัยเรยีน 1.โครงการเด็กวัยเรียนไทยโภชนาการด ี 3 2 3 18 

2. โครงการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 1 1 1 1 

3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 3 1 2 6 

4. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 
2557 -2558 กรมอนามัย 

3 1 3 9 
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1.3 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 แผนบูรณาการยุทธศาสตร:์  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน 
 โครงการ  เด็กวัยเรียนไทยโภชนาการด ี
 วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

1. เพ่ือลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กนักเรียนมิให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
2.  เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน 
3.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม 

กิจกรรมโครงการ  :   
1.  จัดท าคู่มือการด าเนินงานโภชนาการในเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี 
2.  ประชุมระดมสมองจัดท าแนวทางการคัดกรองเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังเพ่ือช่วยเหลือและส่งต่อในสถานบริการสาธารณสุข

และ คลินิก DPAC  
3.  ประชุมชี้แจงการด าเนินงานบูรณาการแผนงานเด็กวัยเรียน (Smart Kid Coacher) ในเขตสุขภาพ 3,4,6 และ 12  
4.  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กกับสติปัญญา 
5.  ส่งเสริมการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร 
6.  แนวทางเมนูอาหารจานเดียวลดหวาน มัน เค็ม ส าหรับเจ้าหน้าที่ ครู ผู้ปรุงอาหารในโรงเรียน 
 

 เปูาหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  :    
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเปูาหมาย 

คู่มือการด าเนินงานโภชนาการในเด็กวัยเรยีน เรื่อง 1 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
 แผนบูรณาการยุทธศาสตร:์  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน 
 โครงการ  :  เด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี 
ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ 

กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การมี 

ส่วนร่วม 
ความ

โปร่งใส 
การตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม 

การกระจาย
อ านาจ 

ความเสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1.อบรม Smart Kid 
Coacher
นักวิชาการเฉพาะ
ด้านการลดปัญหา
ภาวะอ้วนในเด็กวัย
เรียน พ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 3, 4, 6 
และ 12 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ไม่ตรงตามกลุ่ม 
เปูาหมายที่
แท้จริง 

- - - - - - - - - 

2 คู่มือการ

ด าเนินงาน

โภชนาการในเด็กวัย

เรียนอายุ5-14 ปี 

การกระจายสื่อ
ไม่ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมาย 

- ผู้ใช้คู่มือขาด
การมีส่วนร่วม
ในการเสนอ
ความคิดเห็น 

- - - - - - - 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ขั้นตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
1) ตารางการประเมินความเสี่ยง 

ประเภทของความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ด้านด าเนินการ 
(Operation risk) 
 

1.อบรม Smart Kid 
Coacherนักวิชาการเฉพาะ
ด้านการลดปัญหาภาวะอ้วน
ในเด็กวัยเรยีน พ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 3, 4, 6 และ 12 

ผู้เข้าร่วมประชุมไมต่รงตาม
กลุ่มเปูาหมายที่แท้จริง(O1) 

2(Y4) 1(X2) 2 การควบคุมความสญูเสีย (O1) ประสานงานล่วงหน้า อย่างไม่
เป็นทางการผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ  

2 คู่มือการด าเนินงาน

โภชนาการในเด็กวัยเรยีนอายุ

5-14 ปี 

การกระจายสื่อไม่ครอบคลมุ
กลุ่มเปูาหมาย (O2) 

2(Y4) 2(X2) 4 การควบคุมความสญูเสีย (O2) เผยแพร่ต้นฉบับผ่านเว็บไซต ์

ผู้ใช้คู่มือขาดการมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น (O3) 

2(Y4) 1(X3) 2 การควบคุมความสญูเสีย (O3) เปิดช่องทางให้ผู้ใช้คู่มือมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคดิเห็น 

2) จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
  ตารางแผนภูมิ ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 

5         

4          

3          

2   (O2)       

1   (O1), (O3)       

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (X) 

ระดับความเสี่ยง >15 คะแนน 
(ยอมรับไม่ได้) 

ระดับความเสี่ยง <15 คะแนน 
(ยอมรับได้) 



37 
 

ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดความ

เสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ปีพ.ศ. 2557 ปีพ.ศ. 2558 ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย     

การกระจายสื่อไม่
ครอบคลมุ
กลุ่มเปูาหมาย 

(O2) เผยแพร่
ต้นฉบับผ่าน
เว็บไซต ์ 

 เผยแพรผ่่านเว็บไซต ์                         นายสุพจน์   
รื่นเริงกลิ่น  

-  

 

 
ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 
ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงโครงการ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
การสื่อสารการกระจายคู่มือ จดหมาย โรงพยาบาลทุกระดับ ,ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง 
  ติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง โครงการเด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน  
แนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 
 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร ์: การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน              หน่วยงาน  ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย  
2. โครงการ  เด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี 

ตัวช้ีวัดโครงการ การจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในเด็กวัยเรียน  ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข   
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในวัยเรียน ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข และกระจาย 
                                       หนังสือคู่มือฯ ให้กับพ้ืนที่ทันตามก าหนดเวลา. 
ประเด็นความเสี่ยง   การจัดท าหนังสือคู่มือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในเด็กวัยเรียน ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข  ล่าช้ากว่าแผนการ  
                          ด าเนินงานที่วางไว้  และการกระจายหนังสือคู่มือฯดังกล่าวให้กับพ้ืนที่ล่าช้ากว่าแผน 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 3     สิ้นเดือนมิถุนายน 2558    
ผู้รายงาน  นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น        วันที่รายงาน 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558      โทรศัพท์   02-590-4338  

แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตาม
แนวทางการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว

ทางการจัดการความ
เสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม

แนวทางการจัดความ
เสี่ยง     
(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

เผยแพร่
ต้นฉบับคู่มือ
การด าเนินงาน
ผ่านเว็บไซต์ 

 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ต.ค. 57- 
ก.ย. 58 

0 ด าเนินการจัดพิมพ์
หนังสือได้เสรจ็สิ้นตาม
ก าหนดเวลาและ
หนังสือพร้อมกระจาย
ให้กับเครือข่าย 
รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ 

การจัดพิมพ์หนังสือ
คู่มือฯ และกระจาย
หนังสือให้กับเครือข่าย
ทันตามก าหนดเวลาที่

ก าหนด และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ 

มี.ค. – ก.ย. 58 0 - - - แผนการ
กระจายหนังสอื
คู่มือฯ 
- หนังสือคู่มือฯ  
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การติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน         หน่วยงาน  ส านักโภชนาการ  กรมอนามัย  
2. โครงการ  เด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี 

ตัวช้ีวัดโครงการ การจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ ในเด็กวัยเรียน  ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข   
ผลการการด าเนินงานตามตวัชี้วัด ด าเนินการจัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในวัยเรียน ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข และกระจาย

หนังสือคู่มือฯ ให้กับพ้ืนที่ทันตามก าหนดเวลา 
ประเด็นความเสี่ยง  การจัดท าหนังสือคู่มือแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียน ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข  ล่าช้ากว่าแผนการ 
                           ด าเนินงานที่วางไว้  และการกระจายหนังสือคู่มือฯดังกล่าวให้กับพ้ืนที่ล่าช้ากว่าแผน 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 4     สิ้นเดือนกันยายน 2558    
ผู้รายงาน  นายสุพจน์  รื่นเริงกลิ่น    วันที่รายงาน 30 .เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2558      โทรศัพท์   02-590-4338  

 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

การกระจายสื่อไม่
ครอบคลมุกลุ่มเปูาหมาย 

(O2) เผยแพร่ต้นฉบับผ่าน
เว็บไซต ์ 

     2 (X2) 
 

     1 (Y2) 
 
 

เผยแพรผ่่านเว็บไซต ์ 1 (X2) 
 
 

1 (Y2)  
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3. การบริหารความเสีย่ง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น 

โครงการ : ส่งเสริมการจัดการสุขภาพทีเ่ป็นมิตรส าหรบัวัยรุ่นและเยาวชน 
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3. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น 
ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง(ตาราง ก.) 
ตาราง ก.  

แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ โครงการ 
ความสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ที ่
ส่งเสริมสุขภาพและ
ปูองกันโรคกลุ่มวยัรุ่น 

วัยรุ่นมีพฤติกรรมทาง
เพศที่เหมาะสม 

1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
เอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ียั่งยืน 
(Partner and build alliance) 
2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ไดม้าตรฐาน
เพื่อจัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสขุภาพ (Invest) 
3. พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและ
กฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
วิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนไดร้ับการคุม้ครองและส่งเสริมโอกาสที่
เท่าเทียมการทางสุขภาพ (Regulate And Legislate) 
4. ช้ีแนะและสร้างความตระหนักรูเ้พื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ (Advocate) 
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เปน็มืออาชีพและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Build capacity) 

 1. โครงการส่งเสริมการจดับริการสุขภาพท่ีเป็น
มิตรส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน 
 2. โครงการสร้างเสริมการมีส่วนรว่มของภาคีและ
เครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัยการ
เจริญพันธ์ุในวัยรุ่น 

 

 

1,4,5 
 

1,4,5 
 

 
  

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง 
1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้โครงการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น มีประสิทธิภาพในการด าเนินการสามารถบรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตามเปูาประสงค์ของแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 

     1.2 การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 1.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพ่ือน ามาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมอนามัย 

 

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

แผนบูรณการ
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ (a) 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(b) 

ตัวชี้วัด
โครงการ 

(c) 

ความส าคัญของ
โครงการ 
(axbxc) 

การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
เด็กวัยรุ่น 

1. โครงการส่งเสรมิการจดับริการสุขภาพท่ีเป็นมติรส าหรบัวัยรุ่นและเยาวชน 1 2 3 6 

  2. โครงการสรา้งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัย 
  การเจรญิพันธ์ุในวัยรุ่น 

1 1 1 1 

จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นโครงการที่ค่าคะแนนความส าคัญสูงสุด ได้แก่ โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน จึงคัดเลือกโครงการ
ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน มาด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

     1.3 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น 

 โครงการ :  ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ 
2.   เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตรทั้งเชิงรับและเชิงรุก เชื่อมโยงกับเครือข่ายโรงพยาบาล รพ.สต. โรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายอ่ืนๆ 
3.   เพ่ือบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคตามกลุ่มวัยทั้ง 3 กรม (กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต) 
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 กิจกรรมโครงการ  :   
1. พัฒนามาตรฐาน YFHS และการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS  ฉบับบูรณาการ 
2. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชนในโรงพยาบาล 

 
 เปูาหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเปูาหมาย 

ร้อยละของโรงพยาบาลทีไ่ด้รบัการเยี่ยมประเมินรพ.ตามมาตรฐาน 
YFHS ฉบับบูรณาการ 

ร้อยละ 60 

 
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
  แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  :  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยรุ่น  
  โครงการ  :  ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ 

กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม 
ความ

โปร่งใส 
การตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม 

การกระจาย
อ านาจ 

ความเสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามต ิ

1.การเยี่ยมส ารวจ
และประเมินรพ.
ตามมาตรฐาน 
YFHS แบบบูรณา
การโดยศูนย์อนามัย
เขต (O) 

ศูนย์อนามัยเยี่ยม
ส ารวจและ
ประเมินรพ.ตาม
มาตรฐาน YFHS 
แบบบูรณาการใน
เชิงคุณภาพไม่
ครบถ้วนถูกต้อง  

- - - - - - - - - 
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ขั้นตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
1) ตารางการประเมินความเสี่ยง 

 

ประเภทของความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ด้านการด าเนินการ              
(Operation Risk : O) 

1.การเยี่ยมประเมิน 
รพ.  ตามมาตรฐาน 
YFHS ฉบับบูรณา
การโดยศูนย์
อนามัย, ส านักงาน
ปูองกันและควบคุม
โรค และศูนย์
สุขภาพจิต 

ศูนย์อนามัยเยี่ยมส ารวจ
และประเมินโรงพยาบาล
ตามมาตรฐาน YFHS 
แบบบูรณาการในเชิง
คุณภาพไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง 

3 (Y1) 3 (X2) 9 ควบคุมความเสี่ยง 1.สุ่มเยี่ยมพัฒนาและเยี่ยมประเมิน
ร่วมกับศูนย์อนามัยส าหรับโรงพยาบาล
ระดับ รพท.   รพศ. และรพ.อื่นๆ ตามที่
ร้องขอ 
2.ก ากับติดตามการด าเนินอย่างต่อเนื่อง
โดย ให้ มี ก ารร ายงานผลการ เยี่ ยม
ประเมินYFHSรายไตรมาสโดยตรวจสอบ
คุณภาพของรายงานที่ได้รับจากศูนย์
อนามัย 
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2) จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
 ตารางแผนภูมิความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

 กิจกรรมตามแนวทางการจัด
ความเสี่ยง  

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ปีพ.ศ. 2557 ปีพ.ศ. 2558 ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย     
O3 1.สุ่มเยีย่มพัฒนาและเยีย่ม

ประเมินร่วมกับศูนย์อนามัย
ส าหรับโรงพยาบาลระดับ รพท.   
รพศ. และรพ.อื่นๆ ตามที่ร้องขอ 
 

รพ.ที่ประเมินตนเองจนผ่าน 
2 ในทุกองค์ประกอบและส่ง
แบบประเมินตนเอง รวมทั้ง
Hospital profile ให้สสจ./ 
ศูนย์อนามัย  

            นางสาว
วรรณนี  
ร่อนแก้ว 

 

5         

4          

3      O9     

2         

1          

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 

ระดับความเสี่ยง > 15 คะแนน  
(ยอมรับไม่ได้) 

ระดับความเสี่ยง < 15 
คะแนน (ยอมรับได้) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 
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ประเด็น
ความเสี่ยง 

 กิจกรรมตามแนวทางการจัด
ความเสี่ยง  

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ปีพ.ศ. 2557 ปีพ.ศ. 2558 ผู้รับ 
ผิดชอบ 

งบ 
ประมาณ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย     
 2.ก ากับติดตามการด าเนินอย่าง

ต่อเนื่องโดยให้มีการรายงานผล
การเยี่ยมประเมินYFHSรายไตร
มาสโดยตรวจสอบคุณภาพของ
รายงานที่ได้รับจากศูนย์อนามัย 

รายงานผลการเยี่ยม
ประเมินพร้อมคะแนน 

              

 
ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 
ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงโครงการ 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเปูาหมาย 
เอกสารช้ีแจงการด าเนินงาน -เอกสาร PTT ในการประชุมพัฒนาทีมเยี่ยมส ารวจ YFHS แบบบูรณาการ  

-แนวทางการด าเนินงานทางเว็บไซต์
http://rh.anamai.moph.go.th/home.html# 

ผู้รับผิดชอบการประเมินรพ.ของศอ., สคร และ สสจ. 

รายงานการเยี่ยมส ารวจและประเมินรพ. 
แบบประเมินตนเอง และ Hospital profile 

รายงานผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบการประเมินรพ.ของศนูย์อนามัย 

แจ้งผลการตัดสินรพ.ผ่านการประเมิน YFHS แบบบูรณาการ -หนังสือราชการ  
-เว็บไซต ์http://rh.anamai.moph.go.th/yfsh_58.html 

ผู้บริหาร ผูร้ับผดิชอบงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ 

ความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานโครงการฯ http://rh.anamai.moph.go.th/yfsh_58.html ผู้บริหาร ส่วนกลาง ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ทีส่นใจ 

 
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง  
  ติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น                  หน่วยงาน ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  
3. โครงการ ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ร้อยละ 56.96  ของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานYFHS (ฉบับบูรณาการ)  
ประเด็นความเสี่ยง  ศูนย์อนามัยเยี่ยมประเมินรพ.ตามมาตรฐานYFHS  ในเชิงคุณภาพไม่ครบถ้วนถูกต้อง   
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่   3    สิ้นเดือน มิถุนายน 2558    
ผู้รายงาน นางสาววรรณนี  ร่อนแก้ว      วันที่รายงาน 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558      โทรศัพท์ 0-2590-4238  

แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดความเสี่ยง    

(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตาม

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการแก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

1.สุ่มเยีย่มพัฒนา
และเยีย่มประเมิน
ร่วมกับศูนย์อนามยั
ส าหรับโรงพยาบาล
ระดับ รพท. รพศ. 
และรพ.อื่นๆ  ตามที่
ร้องขอ  

รพ.ที่ประเมินตนเอง
จนผ่าน 2 ในทุก
องค์ประกอบและส่ง
แบบประเมินตนเอง 
รวมทั้งHospital 
profile ให้สสจ./ 
ศูนย์อนามัย  

เมย.-มิย.58  - ส่วนกลางร่วมสุ่ม
เยี่ยมประเมิน
รับรองกับศูนย์
อนามัย  

1.จ.เชียงราย 
  รพ.เชียงของ  
  รพ.เวียงแก่น 
2.จ.สุราษฎร์ธาน ี
  รพ.เกาะพะงัน 
  รพ.ไชยา 
3.จ.สระบุรี 
 รพ.สระบรุ ี(ไม่ผ่าน) 
4.จ.สงขลา 
 รพ.สงขลา (ไมผ่่าน) 

เมย.-มิย.58 186,560 บาท 1.ความไม่
พร้อมของรพ.
ที่รับการ
ประเมิน 
YFHS  
2.ทีมประเมิน
ส่วนกลางมไีม่
พอเพียงและมี
ภาระกิจอื่นมาก   
3.ทีมบรูณาการ 

1.ศูนย์อนามัย
และสสจ.ควร
เตรียมพร้อม
ของ
โรงพยาบาลที่
ขอรับการ
ประเมินในการ
เตรียมเอกสาร 
ข้อมูลเครือข่าย
ที่จะมาร่วม

1.หนังสือ
เชิญ
ส่วนกลางเข้า
ร่วมประเมิน 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดความเสี่ยง    

(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตาม

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการแก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

 รพ.หาดใหญ ่
5.จ.เชียงใหม่ 
   รพ.ฝาง 
   รพ.เชียงดาว 
6.จ.ล าปาง 
  รพ.ล าปาง (ไม่ผ่าน) 
7.จ.อุตรดิตถ์ 
  รพ.อุตรดิตถ ์

(สคร.ศูนย์
สุขภาพจติ) ติด
ภาระงาน ท าให้
ไมส่ามารถร่วม
ประเมินกบัศูนย์
อนามยัได ้
 

น าเสนอ 
 

2.ก ากับติดตามการ
ด าเนินอย่าง
ต่อเนื่องโดยให้มี
การรายงานผลการ
เยี่ยมประเมิน
YFHSรายไตรมาส
โดยตรวจสอบ
คุณภาพของ
รายงานที่ไดร้ับจาก
ศูนย์อนามัย 

 

รายงานผลการเยี่ยม
ประเมินพร้อมคะแนน 

เมย.–มิย 58 ไม่ม ี มีการตดิตามการ
ด าเนินงานโดยทาง
โทรศัพท์และ
อีเมลล์  

การติดตามผลการ
ด าเนินงานการในรอบ9
เดือนมีรพ.ผ่านเกณฑ์
การประเมินYFHS
จ านวน58 แห่ง    คิด
เป็นร้อยละ 56.96 
(ยอดสะสม)  
รวบรวมข้อมลูตาม
รายงานไตรมาส 

เมย.–มิย 58  ศูนย์อนามัย
เยี่ยมส ารวจ
รพ. แต่ยังขาด
การท า
รายงานส่งจึง
ท าให้แจ้ง
จังหวัดล่าช้า
กว่าก าหนด  

1. มีการก ากับ
ติดตามทุกไตรมาส
โดยหนังสือ
ราชการและทาง
อีเมล ์ 
2. ก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน
ในการน าผลการ
เยี่ยมประเมินเขา้
พิจารณาตัดสินใน
ส่วนกลาง  
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การติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร ์ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนวัยรุ่น หน่วยงาน ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
3. โครงการ ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

ตัวช้ีวัดโครงการ ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) 
ผลการการด าเนินงานตามตวัชี้วัด ร้อยละ 67.95 ของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS (ฉบับบูรณาการ) 
ประเด็นความเสี่ยง : การเยี่ยมประเมิน รพ.ตามมาตรฐาน YFHSฉบับบูรณาการในเชิงคุณภาพไม่ครอบคลุมประเด็น ครบถ้วนในเชิงคุณภาพ   
ช่วงไตรมาสที่รายงาน ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) กันยายน 2558 
ผู้รายงาน นางประกายดาว พรหมประพัฒน์ นางสาววรรณนี  ร่อนแก้ว วันที่รายงาน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558      โทรศัพท์ 0-2590-4238 

 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนินกจิกรรมตาม
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการควบคุม
เพ่ิมเติม 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

การเยี่ยมประเมิน 
รพ.ตามมาตรฐาน 
YFHSฉบับบูรณา
การในเชิงคุณภาพ       
ไม่ครอบคลุม
ประเด็นครบถ้วนใน
เชิงคุณภาพ   

1.สุ่มเยีย่มพัฒนาและเยีย่ม
ประเมินร่วมกับศูนย์อนามัย
ส าหรับโรงพยาบาลระดับ รพท. 
รพศ. และรพ.อื่นๆ ตามที่ร้องขอ 
2.ก ากับติดตามการด าเนินอย่าง
ต่อเนื่องโดยให้มีการรายงานผล
การเยี่ยมประเมินYFHSรายไตร
มาสโดยตรวจสอบคณุภาพของ
รายงานที่ไดร้ับจากศูนย์อนามัย 

     3 (X2) 
 

     3 (Y1) 
 
 

1.การสุ่มเยี่ยมประเมิน YFHS   
- รพศ.ล าปาง จ.ล าปาง 
- รพ.เชียงของ รพ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
- รพ.เชียงดาว รพ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
- รพ.อุตรดตถ์ จ.อุตรดิตถ์  
- รพ.ไชยา รพ.เกาะพะงัน จ.สรุาษฎร์

ธานี  
- รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.

นครราชสมีา 
- รพ.แพร่ รพ.เด่นชัยจ.แพร่   
- รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค ์
2. การติดตามผลการด าเนินงานการใน

2 (X2) 
 
 

3 (Y1) 1.มีการก ากับตดิตามทุกไตร
มาสโดยหนังสือราชการและ
ทางอีเมลล ์ 
2. ก าหนดระยะเวลาที่
ชัดเจนในการน าผลการเยี่ยม
ประเมินเข้าพิจารณาตัดสิน
ในส่วนกลาง 
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ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนินกจิกรรมตาม
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการควบคุม
เพ่ิมเติม 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

รอบ 12 เดือน มีรพ.ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินYFHS จ านวน 95 แห่ง  คิดเป็น
ร้อยละ 67.95 
(ยอดสะสม)  
รวบรวมข้อมลูตามรายงานไตรมาส 
3. ส่วนกลางท าหนังสือแจ้งไปยังรพ.ท่ีผ่าน
การประเมิน และเชิญรพ.มารับเกยีรติบตัร 
ในเวทีประชุมวิชาการกรมอนามัย 

สรุปผล ผลการด าเนินงานในภาพรวม พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
1. โรงพยาบาลบางแห่งขาดการด าเนินงานคลินิกวัยรุ่นที่ต่อเนื่อง  ขาดการท างานแบบบูรณาการในพ้ืนที่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานทั้งระดับจังหวัดและ

โรงพยาบาล บุคลากรบางท่านขาดทักษะในการด าเนินงาน เช่น การให้การปรึกษา การเชื่อมโยงระบบบริการ การประสานเครือข่าย เป็นต้น 
2. ทีมประเมินระดับเขต 3 กรมวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วไม่สามารถออกเยี่ยมประเมิน YFHS แบบบูรณาการ ร่วมกันได้ทุกครั้ง เนื่องจากภาระงาน และเวลา

ที่ไม่ตรงกัน 
3. ศูนย์อนามัยบางแห่งไม่สามารถสรุปรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน การเยี่ยมประเมินรพ.ตามมาตรฐาน ตามระยะเวลาที่ก าหนด  และการสรุปในแบบฟอร์มไม่

ครบถ้วนในเชิงคุณภาพ   
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

1. ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานรายไตรมาสทาง web conference อย่างสม่ าเสมอ  
2. ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจ าทุกปี  
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4. การบริหารความเสีย่ง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 

โครงการ : ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
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4. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.) 
ตาราง ก. 

 

แผนบูรณาการ

ยุทธศาสตร ์

เปูาประสงค ์ กลยุทธ์ โครงการ 

ความ

สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ที ่

การพัฒนาสุขภาพ

กลุ่มผูสู้งอายุและผู้

พิการ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ อยู่ใน

สิ่งแวดล้อมท่ี 

เอื้อต่อการมสีุขภาพ

ช่องปากดี 

1. พัฒนาความเขม้แข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเีครือข่าย เอกชน และประชา

สังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) 

2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ไดม้าตรฐานเพื่อ

จัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ (Invest) 

3. พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้าน

สุขภาพจากฐานความรู้ทีส่อดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้

ประชาชนไดร้ับการคุม้ครองและสง่เสริมโอกาสที่เท่าเทียมการทางสขุภาพ 

(Regulate And Legislate) 

4. ช้ีแนะและสร้างความตระหนักรูเ้พื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

(Advocate) 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เปน็มืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Build 

capacity) 

1.โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริม

ช่องปากผู้สูงอายุเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัว 

2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

รูปแบบและแนวทางการประเมินผลการจัดบริการ

ส่งเสริม ปูองกันโรคในช่องปากในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ

สุขภาพช่องปากเพื่อเพิ่มคณุภาพชีวิตในผู้ปุวยโรค

ไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

1,3,4 

 

 

1,4 

 

 

1,4 

 
  

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง 
 1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้โครงการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย   โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มีประสิทธิภาพในการด าเนินการ  บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตาม เปูาประสงค์ของ
ประเด็นงาน กลยุทธ์ พันธกิจ  และ วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 
1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

แผนบูรณาการ 

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ (a) 

งบประมาณที่

ได้รับ 

(b) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 

(c) 
ความส าคญัของ

โครงการ (axbxc) 

การพัฒนาสุขภาพ 1.โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมช่องปากผูสู้งอายุเฉลิมพระเกียรติ 2 3 2 12 

กลุ่มผูสู้งอายุและ      

ผู้พิการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     

2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบและแนวทางการประเมินผลการ

จัดบริการส่งเสริม ปูองกันโรคในช่องปากในกลุ่มโรคไม่ตดิต่อ 

1 2 1 2 

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการสุขภาพช่องปากเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใน

ผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

1 2 1 2 

 
                จากตารางวิเคราะห์ข้างต้นโครงการที่ค่าคะแนนความส าคัญสูงสุด ได้แก่ โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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1.3 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
           แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 
           โครงการ  : ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
           วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้เคี้ยวอาหารได้อย่างเหมาะสม อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพช่องปากดี 

           กิจกรรมโครงการ  :   
                               1.ร่วมกับจังหวัดจัดท าเปูาหมายรายจังหวัด  

2.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายเครือข่ายการด าเนินงานฟันเทียมพระราชทานและการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
3.จัดท าคู่มือการด าเนินงาน 
4.เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะ 
5.รณรงค์ใส่ฟันเทียมร่วมกับหน่วยงานอื่น 
6. สรุปรายงานและประเมินผล 
 

เปูาหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  :    
 

   ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเปูาหมาย 

จ านวนผู้สูงอายไุดร้ับการใส่ฟันเทียมทั้งปากและ

เกือบท้ังปากเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน 
ราย 35,000 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ  
โครงการ  :  ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การมี 

ส่วนร่วม 
ความโปร่งใส การตอบสนอง 

การ

รับผิดชอบ 
นิติธรรม 

กระจาย

อ านาจ 

ความเสมอ

ภาค 

การมุ่งเน้น

ฉันทามติ 

1.ร่วมกับจังหวัดจัดท า

เปูาหมายรายจังหวัด 

จังหวัดไมส่ามารถท า

ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
         

2.ประชุมเครือข่ายฟัน

เทียมพระราชทาน 

ผลการประชุมไม่บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

ไม่สามารถจัด

ประชุมได้ตามแผน 
        

3.จัดท าคู่มือการ

ด าเนินงาน 

เนื้อหาในข้อมูลไม่

ชัดเจน 

 
        

4.เผยแพร่ข้อมลู

ประชาสมัพันธ์ผ่าน 

สื่อสาธารณะ 

ช่องทางการเผยแพร่เข้า

ยาก 

 

        

5.รณรงค์ใส่ฟันเทียม

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

การรณรงค์ใส่ฟันเทียม

ไม่ได้ตามเปูาหมายที่

ก าหนด 

         

6.สรุปรายงานและ

ประเมินผล 

การรายงานจากจังหวัด

ล่าช้า 
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ขั้นตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
1)  หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ตารางการประเมินความเสี่ยง 
 

ประเภทของ

ความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการ

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ด้านการ

ด าเนินการ 

(Operation 

Risk :O) 

1.ร่วมกับจังหวัดจัดท าเปูาหมาย

รายจังหวัด  

จังหวัดไมส่ามารถท า

ตามเปูาหมายที่

ก าหนด (O1) 

1( y2 ) 3(X3) 3 ควบคุมความเสี่ยง - ประสานจังหวัดในการส่งและ 

ตรวจสอบข้อมลูการใส่ฟันเทียมของแต่ละจังหวัด

ทุกเดือน 

 2.ประชุมขยายเครือข่ายฟัน

เทียมพระราชทานในการดูแล

โรคในช่องปากผู้สูงอายุโดยการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ผลการประชุมไม่

บรรลตุาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(O2) 

4( y3 ) 4(X3) 16 ควบคุมความเสี่ยง - จัดประชุมเพื่อขยายเครือข่ายพรอ้มก าหนดแนว

ทางการด าเนินงาน 

- ประสานจังหวัดในการก าหนดกลุ่มเปูาหมายให้

ชัดเจน 

- มีการสนับสนุนเครือข่ายในการจดักิจกรรม 

- มีการติดตามก ากับผ่านการรายงานจากจังหวัด 

3.จัดท าคู่มือการด าเนินงาน เนื้อหาในข้อมูลไม่

ชัดเจน (O3) 

2( y1 ) 1(X2) 2 ควบคุมความเสี่ยง - ก าหนดเนื้อหาให้ชัดเจนและครอบคลุม 

4.เผยแพร่ข้อมลูประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อสาธารณะ 

ช่องทางการเผยแพร่

เข้ายาก (O4) 

2( y5 ) 1(X3) 2 ควบคุมความเสี่ยง - ก าหนดช่องทางเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
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ประเภทของ

ความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการ

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 

5.รณรงค์ใส่ฟันเทียมร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืน 

การรณรงค์ใส่ฟัน

เทียมไม่ได้ตามเปูาที่

ก าหนด (O5) 

2( y5 ) 1(X3) 2 ควบคุมความเสี่ยง - ก าหนดเปูาหมายร่วมกับหน่วยงานท่ีจัดท าฟัน

เทียมให้ชัดเจนและครอบคลมุ 

- มีแผนในการรณรงค์ท่ีชัดเจน 

6.สรุปรายงานและประเมินผล การรายงานจาก

จังหวัดล่าช้า (O6) 

2( y4 ) 2(X3) 4 ควบคุมความเสี่ยง - ก าหนดช่วงเวลาในการรายงานรว่มกับจังหวัด 

- มีช่องทางในการประสานติดตามรายงาน

ล่วงหน้า เช่น โทรศัพท์ , e-mail  

 
2) จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 

 ตารางแผนภูมิความ เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5         

4   (O2)      

3  (O1)         

2 
   (O6)      

1 
  (O3)(O4) 

(O5) 
      

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 

ระดับความเสี่ยง > 15 คะแนน  
(ยอมรับไม่ได้) 

ระดับความเสี่ยง < 15 
คะแนน (ยอมรับได้) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
 

ประเด็นความ

เสี่ยง 

 กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ

การด าเนินการกิจกรมตาม

แนวทางการจัดความเสี่ยง 

ปีพ.ศ. 2557 ปีพ.ศ. 2558 ผู้รับ 

ผิดชอบ 

  

งบ 

ประมาณ 

  

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ผลการประชุมไม่ 

บรรลุตามวัตถ ุ  

ประสงค์ที่ตั้งไว ้

(O2)  

1. ประชุมการขยายเครือข่าย

ฟันเทียม 

1.1 ประสานจังหวัดในการ

ก าหนดกลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน 

1.2 ด าเนินการอบรม 

1.3 ประเมินผลหลังการอบรม 

 เพื่อให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท างานและ

สนับสนุนให้เกดิบริการสร้าง

เสรมิสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

แบบบูรณาการระยะยาวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

            ทพญ. 

วรางคนา 

เวชวิธี 

1,300,000 

2. มีการสนับสนุนเครือข่ายใน
การจัดกิจกรรม 
 

 เพื่อสนับสนุนสิ่งของในการจัด
กิจกรรมแก่พ้ืนท่ี 
อย่างเหมาะสม 

              

3. มีการติดตามก ากับผ่านการ
รายงานจากจังหวัด 

               

 

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงโครงการ ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 

รายละเอียดโครงการอบรม/ก าหนดเนื้อหาการอบรม/ 

คุณสมบัตผิู้เข้ารบัการอบรม/ วิธีการสมคัร/ เวลารับสมัคร 

- เว็บไซต์ของส านักทันตสาธารณสุข 

 

- ศูนย์อนามัยและจังหวัด 

- ผู้ประสานงานทุกจังหวัด 
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ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 

ท าหนังสือเชิญผูส้มัครเข้ารบัการอบรม - หนังสือแจ้งจังหวัดและศูนย์อนามั 

- เว็บไซต์ของส านักทันตสาธารณสุข 

- ศูนย์อนามัยและจังหวัด 

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ. - การประชุมช้ีแจงกรรมการบริหารส านักและผู้รับผิดชอบโครงการ - กรรมการบริหารส านัก, คณะท างานโครงการ 

สรุปและประเมินผลหลังการอบรม - เว็บไซต์ของส านักทันตสาธารณสุข - ศูนย์อนามัยและจังหวัด 

มีการสนับสนุนเครือข่ายในการจดักิจกรรม - เว็บไซต์ของส านักทันตสาธารณสุข - ศูนย์อนามัยและจังหวัด 

มีการตดิตามก ากับผ่านการรายงานจากจังหวัด - เว็บไซต์ของส านักทันตสาธารณสุข - ศูนย์อนามัยและจังหวัด 

 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง  
  ติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก าหนดให้
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ    หน่วยงาน ส านักทันตสาธารณสุข 
4. โครงการ ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ตัวช้ีวัดโครงการ  จ านวนผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากและเกือบทั้งปากเพ่ือแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด จ านวนผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากและเกือบทั้งปากเพ่ือแก้ปัญหาการสูญเสียฟันจ านวน 29,334 ราย 
ประเด็นความเสี่ยง  ผลการประชุมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2558) 
ผู้รายงาน นางสุปราณี  ดาโลดม        วันที่รายงาน 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558      โทรศัพท์ 02-5904117 

แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
 

(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง  
(1-2) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 
 

(1-3) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 
(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรม

ตามแนวทางการ
จัดความเสี่ยง  

(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

1.ประชุมการ
ขยายเครือข่าย 
ฟันเทียม 

เพื่อให้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานและ
สนับสนุนให้เกิดบริการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
แบบบูรณาการระยะยาวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

        เอกสาร/ 
โครงการ 

1.1 ประสานจังหวัด
ในการก าหนด
กลุม่เปาูหมายให้
ชัดเจน  

- ต.ค.-พ.ย. 57 - ด าเนินการ
ประสานเรยีบร้อย 

- พ.ย.57 - - - - 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
 

(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง  
(1-2) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 
 

(1-3) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 
(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรม

ตามแนวทางการ
จัดความเสี่ยง  

(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

1.2 ด าเนินการ

อบรม 

- ธ.ค. 57 1,300,000 ด าเนินการประชุม
เรียบร้อย 

มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 298 คน 

11-12 ธ.ค. 57 1,313,005 มีการ
ประมาณ
การใช้เงิน
ต่ า 

- โครงการ
และเอกสาร
การประชุม
http//:den
tal.anamai.
moph.go. 
th/elderly 

1.3 ประเมินผล
หลังการอบรม 

- ธ.ค.57-มี.ค.
58 

-  ด าเนิน 
การสรุปผลการ
ประเมินเรียบร้อย
แล้ว 

เอกสารและสรุปผล
การประเมินจ านวน  
1 เล่ม 

มกราคม. 58 - เก็บแบบ
ประเมิน
ไม่ได้ตาม
เปูาหมาย 

มีของ
ช าร่วย
แจก 

เอกสารและ
สรุปการ
ประเมิน 
1เล่ม 

2.มีการสนับสนุน

เครือข่ายในการ

จัดกิจกรรม 

เพื่อสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์

การดูแลสุขภาพช่องปากใน

การจัดกิจกรรมแก่พ้ืนท่ี

อย่างเหมาะสม 

ธันวาคม  -
กุมภาพันธ์ 58 

- ด าเนินการส่งของ
ให้แก่พ้ืนท่ี 

พื้นที่ได้รับของ
สนับสนุนทุกจังหวัด 

ธันวาคม 57-
มิถุนายน 58 

- - - หนังสือ
น าส่งสิ่ง
สนับสนุน 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
 

(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง  
(1-2) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 
 

(1-3) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 
(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรม

ตามแนวทางการ
จัดความเสี่ยง  

(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

3.มีการติดตาม

ก ากับผ่านการ

รายงานจาก

จังหวัด 

- 

 
 

มกราคม –
กันยายน 58 

- อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการติดตาม 

จังหวัดมีการรายงาน
ผล 

กันยายน 58 - - - เอกสารดูที่
Website 
http//:dental. 
anamai. 
moph.go. 
th/elderly 
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การติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หน่วยงาน : ส านักทันตสาธารณสุข 
4. โครงการ : ฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ตัวช้ีวัดโครงการ : จ านวนผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากและเกือบทั้งปากเพ่ือแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : จ านวนผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมทั้งปากและเกือบทั้งปากเพ่ือแก้ปัญหาการสูญเสียฟันจ านวน 45,771 ราย 
ประเด็นความเสี่ยง : ผลการประชุมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12เดือน) กันยายน 2558 
ผู้รายงาน : นางสุปราณี  ดาโลดม    วันที่รายงาน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558      โทรศัพท์ 02-5904117 

 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนินกจิกรรม
ตามแนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/
มาตรการควบคุม

เพ่ิมเติม ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

ผลการประชุม

ไม่บรรลตุาม

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้ 

1.ประชุมการขยายเครือข่ายฟันเทยีม       
-ประเมินผลหลังการอบรม 

4(X2) 3(y2) สรุปผลการอบรม 1(X2) 1(y2)  

2.มีการสนับสนุนเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 3(X3) 3(y3) พื้นที่ได้รับการสนับสนุนสิ่งของ 1(X3) 1(y3)  

3.มีการติดตามก ากับผ่านการรายงานจากจังหวัด 3(X3) 4(y4) จังหวัดมีการรายงานผลทางเว็บไซต์ 1(X3) 1(y4)  

            สรุปผล การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของส านักทันตสาธารณสุข ตามแผนบูรณาการยุทธ์ศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยส านักทันต
สาธารณสุข ได้ด าเนินการตามประเด็นความเสี่ยงโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้
หาแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน โดยมีกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาขยายเครือข่ายฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
และมีระบบการติดตามก ากับผ่านการรายงานจากจังหวัด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการด าเนินการทันตามแผนความเสี่ยงที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว ท าให้เกิดผลกระทบและ
โอกาสการผิดพลาดของการปฏิบัติงานลดลง ตามท่ีรายงานและส่งเอกสารให้เสร็จสิ้นในไตรมาส 3 
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5. การบริหารความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร ์: การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 

โครงการ : พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สงูอาย ุ
(Care Manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผูสู้งอายุ (Care Giver) ในชุมชน 
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5. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.) 
ตาราง ก. 

แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์   

เป้าประสงค์ กลยุทธ์กรมอนามัย โครงการ 
ความสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ที ่
การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 
 
 

ลดปัจจยัเสีย่งด้าน
การพัฒนาสุขภาพ
ตามและปูองกันโรค
ตามกลุม่วัย 

1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคี     
เครือข่าย เอกชน และประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรม 
ส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน (Partner and build alliance) 
2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให ้
ได้มาตรฐานเพื่อจัดการกับปจัจัยก าหนดด้านสุขภาพ (Invest) 
3. พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะ 
และกฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ 
ปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนไดร้ับการคุม้ครอง 
และส่งเสรมิโอกาสที่เท่าเทียมการทางสุขภาพ (Regulate And 
Legislate) 
4. ช้ีแนะและสร้างความตระหนักรูเ้พื่อการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมกรรมสุขภาพ (Advocate) 
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เปน็มืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Build capacity) 

1.โครงการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมผู้จัดการการ
ดูแลผูสู้งอายุ (Care  manager) และ ฝึกอบรม
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ (Care worker) ในชุมชน 
 
 

1, 2, 3 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง 
 1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้โครงการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามแผนแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ  มีประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินการ สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตาม เปูาประสงค์ของประเด็นงาน กลยุทธ์ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 

1.2 การพิจาณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ตารางคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์   

โครงการ 
ความสอดคล้อง

กับกลยุทธ์  
(a) 

งบประมาณที่
ได้รับ 
(b) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ในแต่ละระดับ 

(c) 

ความส าคัญ
ของโครงการ 

(axbxc) 
การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ   

โครงการพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care  manager) และ ฝึกอบรมผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care giver) ในชุมชน 

3 1 3 9 

 
1.3 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
     แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ  
     โครงการ  :  โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care  manager) และ ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
    1.1 ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยระยะสุดท้าย ได้รับการดูแลที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 

 1.2 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  
 1.3 ผู้สูงอายุได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพ โดยมีความรู้สึกปลอดภัย มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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กิจกรรมโครงการ  :   
            กิจกรรมที่ด าเนินงาน            
            ส่วนที่ 1   : การอบรม Care Manager 
            ผลผลิต    : จ านวน Care Manager ที่ผ่านการอบรม 
 

ล าดับ กิจกรรม เวลา 
1 ด าเนินการฝึกอบรม Care manager   กันยายน 2557  – เมษายน  2558 
2 สนับสนนุองค์ความรู้วชิาการต่างๆ พร้อมแนวทาง

การประเมินพัฒนาผู้ดูแลผู้สงูอายุ 
มกราคม  - เมษายน  2558 
 

3 จัดประชุมน าเสนอผลการด าเนนิงานต่อ สปสช.  / 
ผู้บริหาร / ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม 2558 
 

4 นิเทศ  ติดตาม การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ พฤษภาคม - ธันวาคม  2558 

       ส่วนที่ 2  สนับสนุนการด าเนินงานอบรม Caregiver แก่ ศูนย์อนามัยเขต   เขตบริการสุขภาพ และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
       ผลผลิต    จ านวน Caregiver ผ่านการอบรมอย่างน้อย 2,500 คน 
 

ล าดับ กิจกรรม เวลา 
1 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่ศูนย์อนามัยเขต 

เขตบริการสุขภาพ และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

ธันวาคม 2558  

2 สนับสนุนองค์ความรู้วิชาการ และ คู่มือหลักสูตร
การจัดอบรม (Care giver)  

มกราคม 2557 – ธันวาคม 2558 

3 ติดตามการรายงานผลการด าเนินงาน ธันวาคม 2557 – ธันวาคม 2558 
 

ส่วนที่ 3  การควบคุมก ากับและประเมินผล ( Monitoring & Evaluation) 
      ผลผลิต    มีรายงานการประเมินผล M&E 
ล าดับ กิจกรรม เวลา ระยะที่ 

1 นิเทศติดตามและประเมินผลระยะที่ 1 หลังเสร็จสิ้นการอบรม 1 
เดือน เพ่ือติดตามการเข้าสู่กระบวนการ (Care management) , 
การประเมิน ,การจัดท า (Care plan) 

มิถุนายน  - 
กรกฎาคม 2558 

1 

2 นิเทศติดตามและประเมินผลระยะที่ 2 หลังเสร็จสิ้นการจัดท า Care 
plan เพ่ือติดตามกระบวนการปฏิบัติงานตาม Care plan ,การจัดท า 
Case Conference และการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 

สิงหาคม 2557 – 
กันยายน 2558 

2 
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ล าดับ กิจกรรม เวลา ระยะที่ 
3 นิเทศติดตามและประเมินผลระยะที่ 3 เพื่อติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตาม Care plan และการประเมินผลในภาพรวม 
ตุลาคม 2557 –  

พฤศจิกายน 2558 
3 

4 จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิดชูเกียรติ ”การด าเนินงาน
Care manager และCaregiver…..ความภาคภูมิใจ ...กับเส้นทาง
ความส าเร็จ”  

ธันวาคม 2558 2 

5 จัดท ารายงานการประเมินผล M&E ธันวาคม 2558 2 
 

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  :    
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. จ านวน Care Manager  ที่ผา่นการอบรม คน 500 

2. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมเมื่อเทียบกับ
เปูาหมาย 

ร้อยละ 100 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
 แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 โครงการ  :  โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care  manager) และ ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในชุมชน 
ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ 

กิจกรรม มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การมีส่วน

ร่วม 
ความ

โปร่งใส 
การ

ตอบสนอง 
การ

รับผิดชอบ 
นิติธรรม 

การกระจาย
อ านาจ 

ความเสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1.คัดเลือกผู้เข้ารับการ
อบรมตามโครงการฯ  

- ข้อมูลพื้นฐานของผู้
เข้ารับการอบรมที่
ได้รับการคัดเลือก 
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 

- - - - - - - - 

2. จัดอบรมให้ความรู้
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุแก่เจ้าหน้าที่
ระดับ สสจ.,สสอ.,รพ.
สต.และระดับท้องถิ่นใน
พ้ืนที่เปูาหมาย 

จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมไมไ่ด้
ตามเปูาหมาย 

- - - - - - - - - 
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ขั้นตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
1) หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ตารางเงื่อนไขการประเมินความเสี่ยง 

ตารางการประเมินความเสี่ยง 
ประเภทของ
ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ด้านการ
ด าเนินการ
(Operation Risk) 
 
 
 
 
 

1.คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
ตามโครงการฯ  

ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ท่ี
ได้รับการคัดเลือก ไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง (O1) 

2(Y5) 1(X1) 2 การควบคุมความ
สูญเสีย 

- ส ารวจข้อมูลพื้นฐานผู้เข้ารับการอบรมและ
ข้อมูลพื้นที่ท่ีเข้าร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในพื้นที ่

2. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุแก่
เจ้าหน้าที่ระดับ สสจ.,สสอ.,
รพ.สต.และระดับ 
ท้องถิ่นในพื้นที่เปูาหมาย 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมฯไม่ได้ตาม
เปูาหมาย(O5) 
 

2(Y5) 
 
 

3(X3) 6 การควบคุมความ
สูญเสีย 

- จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ล่วงหน้าและประสานกลุม่เปูาหมายอย่าง
ใกล้ชิด 
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2) จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
              ตารางแผนภูมิความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ในชุมชน 
 

ประเด็นความ
เสี่ยง 

 กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง  

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  

งบ 
ประมาณ 

  
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม
ไม่เป็นไปตาม
กลุ่มเปูา 
หมาย(O2) 

ประสานงานกับศูนย์อนามัย
เขต / สปสช /องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายชื่อหน่วยงานเปูาหมายในการ
เข้ารับการอบรมในโครงการฯ   

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

รอ.หญิง  
วัลภินันท์  
สืบศักดิ ์

  
  

  
  
  

5         

4          

3   (O2)       

2          

1   (O1)       

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรงของผลกระทบ (X) 
ระดับความเสี่ยง > 15 คะแนน (ยอมรับไม่ได้) 

ระดับความเสี่ยง < 15 คะแนน (ยอมรับได้) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 
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ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 
ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงโครงการ 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ และองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

- คู่มือการด าเนินงานโครงการ 
- website กรมอนามัย 
- การประชุมชี้แจงฯ 
- การอบรมฯ 

- คณะท างานโครงการฯ 
- บุคลากรที่เก่ียวข้องในโครงการฯ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ  - หนังสือเวียน 
- การประชุมชี้แจงโดยผู้บริหาร 

- ผู้บริหาร 
- คณะท างานโครงการฯ 

สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

- หนังสือเวียน 
- website กรมอนามัย 

- ผู้บริหาร 
- คณะท างานโครงการฯ 

 
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง  
  ติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ            
(Care worker) ในชุมชน ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ        หน่วยงาน ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
5. โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care  manager) และ ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในชุมชน 

ตัวช้ีวัดโครงการ การอบรม Care  manager จ านวน 500 คน  Care giver จ านวน 2,500 คน 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด จ านวนผู้เข้ารับอบรมทั้งหมด Care  manager จ านวน 500 คน   Care giver จ านวน 2,500 คน 
ประเด็นความเสี่ยง การส่งมอบงานรอบที่ 3 ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้. 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 3   (สิ้นเดือนมิถุนายน 2558)    
ผู้รายงาน นางนวลประกาย  สุนนท์ชัย     วันที่รายงาน 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558     โทรศัพท์ 02 590 4508 

แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
 
 

(1-1) 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จของการ

ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม

แนวทางการจัด
ความเสี่ยง     

 
(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตาม

แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

 
(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 
 

(2-3) 

งบประมาณที่
ใช้ 

(บาท) 
 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
 

(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

(2-7) 
ประสานงานกับศูนย์
อนามัยเขต / สปสช 
/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รายชื่อหน่วยงาน
เปูาหมายในการเข้า
รับการอบรมใน
โครงการฯ   

 ต.ค.57-ก.ย.
58 

 ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลทั้ง 5 รุ่นเพื่อ
พัฒนาหลักสตูร
จัดการอบรมและ
จัดท ารายงาน 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
จ านวนตามเปาูหมาย
ที่ตั้งไว ้

2 มี ค.- 31 
ส.ค.58 

   แผนการจดั
อบรม 
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การติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ หน่วยงาน : ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care  manager )และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ในชุมชน 

ตัวช้ีวัดโครงการ : อบรม Care  manager จ านวน 500 คน  Care giver จ านวน 2,500 คน ได้รับการอบรม 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : อบรม Care  manager จ านวน 500 คน  Care giver จ านวน 2,500 คน 
ประเด็นความเสี่ยง : จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามกลุ่มเปูาหมาย 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) กันยายน 2558 
ผู้รายงาน นางนวลประกาย  สุนนท์ชัย        วันที่รายงาน 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558     โทรศัพท์ 02 590 4508 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการ 
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนินกจิกรรม
ตามแนวทางการจัดการความ

เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการควบคุม
เพ่ิมเติม 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมไม่เป็นไปตาม
กลุ่มเปูาหมายจดัและ
อบรมให้ความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงอายุแก่เจา้หน้าท่ี
ระดับสสจ.,สสอ.,รพ.
สต.และระดับท้องถิ่น
ในพื้นที่เปูาหมาย (O2) 

- ประสานงานกับศูนย์
อนามัยเขต / สปสช./ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3 3 ผู้เข้ารับการอบรมมีจ านวนตาม
เปูาหมายทีต่ั้งไว ้

1 1 - ท าหนังสือประสานงานกับ
พื้นที่เปูาหมาย เพื่อให้ได้
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ตามเปูาหมาย 
- ประสานงานเพื่อยืนยัน
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
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  สรุปผล การอบรม มีเปูาหมายจ านวนผู้เข้ารับการอบรม Care  manager จ านวน 500 คน อบรมจริงมีผู้ผ่าน
การอบรม 975 คน และ Care giver จ านวน 2,500 คนอบรมจริงมีผู้ผ่านการอบรม 5,079 คน จึงมีผู้เข้ารับการอบรม
เกินเปูาหมาย  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน จ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่แน่นอนและบางรายส่งรายชื่อมาแต่ไม่
สามารถเข้ารับการอบรมได้ ท าให้เสียโควต้าในการอบรมไปและแก้ไขโดยการหาผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติ
เหมือนกัน มาเข้ารับการอบรมแทน ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ ควรออกหนังสือถึงพ้ืนที่ก่อนวันเข้ารับการ
อบรมอย่างน้อย 1 เดือนเพ่ือให้พ้ืนที่ด าเนินการจัดหาผู้เข้ารับการอบรมและมอบหมรายงานให้ กับผู้เกี่ยวข้องและ
แลกเปลี่ยนเวรให้เรียบร้อย และควรจัดแบ่งเวลาเรียนตามความสะดวกของพ้ืนที่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพ
ของผู้เข้ารับการอบรมและเพ่ือลดข้อจ ากัดในการเข้ารับการอบรมดังกล่าว 
 ปัญหาอุปสรรค ความล่าช้าในการประสานงาน ท าให้กลุ่มเปูาหมายไม่ได้บุคคลตามเปูาหมาย กลุ่มเปูาหมายไม่
สามารถเข้ารับการอบรมได้ 
 ข้อเสนอแนะ มีการวางแผนท าหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถวางแผนเข้าได้ 
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6. การบริหารความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบการคุม้ครองผู้บริโภคด้าน

บริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
โครงการ : ร้านอาหารปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี  

(Clean Food Good Taste Plus)  
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6. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.) 
ตาราง ก.  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ 
ความ

สอดคล้องกับ
กลยุทธ ์

การพัฒนาระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการ อาหาร และ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
 
 

   ผู้บริโภคปลอดภัยจากการ
ได้รับบริการจากสถาน
บริการสุขภาพและ
ผลิตภัณฑส์ุขภาพที่ได้
มาตรฐาน 
มาตรการหลัก 
1.การบังคับใช้กฎหมาย 
2.ตรวจสอบเฝูาระวัง 
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
4. พัฒนามาตรฐานสถาน
ประกอบการด้านอาหาร 

 1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วน
ร่วมกับภาคเีครือข่าย เอกชน และประชา
สังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพที่ยั่งยืน  
(P=Partner and build alliance) 

 2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบงานให้ได้มาตรฐานเพื่อจดัการกับปัจจัย
ก าหนดด้านสุขภาพ (I=Invest) 

 

1.โครงการสนับสนุนและตดิตามการด าเนินงานสุขาภิบาล
อาหารและน้ า  

  2.โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี 
(Clean Food Good Taste Plus)  
3.โครงการจดัท าหลักเกณฑม์าตรฐานกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ กลุม่กิจการที่ 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร
เครื่องดื่ม น้ าดืม่  
4.โครงการประชุมจัดท าหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหาร
และน้ าดืม่ส าหรับเรือเดินทะเล  
5.โครงการสุ่มประเมินเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ความปลอดภัย
อาหารและสุขลักษณะการจดัการในตลาดสด ตลาดนดั และ
ร้านอาหาร   

1 
 
1 
 
 
3 
 
 
3 

 
4 

 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ 
ความ

สอดคล้องกับ
กลยุทธ ์

  

3. พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหาร
นโยบายสาธารณะและกฎหมายดา้นสุขภาพ
จากฐานความรู้ทีส่อดคล้องกับสภาพปัญหา
และวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมการ
ทางสุขภาพ (R=Regulate And Legislate) 

4. ช้ีแนะและสร้างความตระหนักรูเ้พื่อการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 
(A=Advocate) 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เปน็มือ   
อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
(B=Build capacity) 

6.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพน้ าบริโภค  
7.โครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสภาวการณส์ุขาภิบาลอาหาร    
ปี 2558   
8.โครงการจดัการความรูสู้่การถอดบทเรียนด้านสุขาภิบาล
อาหารและน้ า  
9.โครงการพัฒนาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาล
อาหารและน้ า  
10.โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคเีครือข่าย 
ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร  
11.โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร  
12.โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
เพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทย  
 

1 
2 
 
5 
 
4 
 
5 
 
5 
 
4 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง 
1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้โครงการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประสิทธิภาพในการด าเนินการสามารถบรรลุ
เปูาหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตามแผนฯ และวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 
          1.2 การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

แผนบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ (a) 

งบประมาณที่

ได้รับ 

(b) 

ตัวชี้วัด

โครงการ (c) 

ความส าคัญ

ของโครงการ 

(axbxc) 

ด้านระบบการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคด้านบริการ  
อาหารและผลิตภัณฑ ์
สุขภาพ 

1.โครงการสนับสนุนและตดิตามการด าเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ า 1 1 1 1 

2.โครงการรา้นอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี  
(Clean Food Good Taste Plus) 

1 1 1 
1 

3.โครงการจดัท าหลักเกณฑม์าตรฐานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
กลุ่มกิจการที่ 3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ าดืม่ 

1 1 1 
1 

4.โครงการประชุมจัดท าหลักเกณฑ์การสุขาภิบาลอาหารและน้ าดื่ม 
ส าหรับเรือเดินทะเล 

1 1 1 
1 

5.โครงการสุ่มประเมินเพื่อบ่งช้ีสถานการณ์ความปลอดภัยอาหาร 
และสุขลักษณะการจดัการในตลาดสด ตลาดนัด และร้านอาหาร 

1 1 1 
1 

6.โครงการส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพน้ าบริโภค 1 1 1 1 

7.โครงการพัฒนาดัชนีช้ีวัดสภาวการณส์ุขาภิบาลอาหาร ปี 2558 1 1 1 1 

8.โครงการจดัการความรูสู้่การถอดบทเรียนด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ า 1 1 1 1 

9.โครงการพัฒนาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลอาหารและน้ า 1 1 1 1 
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แผนบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์ (a) 

งบประมาณที่

ได้รับ 

(b) 

ตัวชี้วัด

โครงการ (c) 

ความส าคัญ

ของโครงการ 

(axbxc) 

10.โครงการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคเีครือข่าย ชมรม 

ผู้ประกอบการค้าอาหาร 

1 1 1 1 

11.โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร 1 1 1 1 

12.โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ด ี 1 1 1 1 

ของคนไทย     
 

ผลการพิจารณา  ไม่มีโครงการที่ได้คะแนนสูงสุด จึงเลือกโครงการที่เป็นตัวชี้วัดอยู่ในค ารับรองของส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ าสอดคล้องกับเปูาประสงค์ของ
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นโครงการตามนโยบายของอธิบดีกรมอนามัย  ได้แก่  โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัย คนไทย
สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) 
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1.3 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
โครงการ  :  โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) 
        วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1) เพ่ือพัฒนาให้มีต้นแบบร้านจ าหน่ายอาหารที่มีอาหารสะอาด  ปลอดภัย ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีสุขภาพดี 
2) เพ่ือให้ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ 

            กิจกรรมโครงการ 
1)  จัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงาน 
2) ประชุมชี้แจงผู้ตรวจประเมินร้านอาหาร Clean Food Good Taste Plus ของศูนย์อนามัย 
3) จัดท าหนังสือถึงศูนย์อนามัยเพ่ือแจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดคัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ จังหวัดละ ๒ แห่ง และส่งรายชื่อ

ให้ศูนย์อนามัย 
4) จัดท าสิ่งสนับสนุนประชาสัมพันธ์ เช่น ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกคลุมผม 
5) ศูนย์อนามัย ตรวจตัดสินร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
6) ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า สุ่มติดตามประเมินโครงการฯ 
7) ประชุมมอบปูาย Clean Food Good Taste Plus 

 

เปูาหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

พัฒนาร้านจ าหน่ายอาหารใหไ้ด้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” ศูนย์อนามัยละ 5 แห่ง แห่ง 60 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ ดา้นระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
โครงการ  :  โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) 

 

ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ 
 

กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การมีส่วน

ร่วม 
ความโปร่งใส การตอบสนอง 

การ

รับผิดชอบ 
นิติธรรม กระจายอ านาจ 

ความ 

เสมอภาค 

การมุ่งเน้น

ฉันทามติ 

1.จัดท าโครงการและวาง
แผนการด าเนินงาน 

ไม่สามารถจัดท า
โครงการได้ตาม
ก าหนด 

 

- - - - - - - - - 

2. ประชุมช้ีแจงผู้ตรวจ
ประเมินร้านอาหาร Clean 
Food Good Taste Plus 
ของศูนย์อนามัย 

ผู้ตรวจประเมินไม่
สามารถเข้า
ประชุมได ้ - - - - - - - - - 

3. จัดท าหนังสือถึงศูนย์
อนามัยเพื่อแจ้งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัคัดเลือก
ร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการฯ จังหวัดละ 2 
แห่ง และส่งรายชื่อให้ศูนย์
อนามัย 

ท าหนังสือล่าช้าไม่
ทันตามแผนฯ 

 
 
 
 
- 

จังหวัดไม่
สามารถส่งช่ือ
ร้านอาหารได้
ตามเปูาหมาย 

การคัดเลือก
ร้านอาหารเข้า
ร่วมโครงการไม่
ทั่วถึง - - - - - - 
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กิจกรรม 

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การมีส่วน

ร่วม 
ความโปร่งใส การตอบสนอง 

การ

รับผิดชอบ 
นิติธรรม กระจายอ านาจ 

ความ 

เสมอภาค 

การมุ่งเน้น

ฉันทามติ 

4. จัดท าสิ่งสนับสนุน
ประชาสมัพันธ์ เช่น ผ้ากัน
เปื้อนพร้อมหมวกคลุมผม 

 
- 
 

สิ่งสนับสนุนไม่
เพียงพอท่ีจะ
สนับสนุนได้ทุก
หน่วยงาน 

- 

จัดซื้อไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ
พัสด ุ

- - - - - - 

5. ศูนย์อนามัย ตรวจตัดสิน
ร้านอาหารทีไ่ด้รบัการ
คัดเลือกจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั 

จ านวนร้านอาหาร
ที่ผ่านเกณฑ์การ
รับรอง ไม่ครบ
ตามเปูาหมาย 

ศูนย์อนามัยไม่
สามารถตรวจ
ตัดสินร้านอาหาร
ที่ได้ทันตามแผน 

 

 

- 

 

 

- 

- - - - - - 

6. ส านักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ าสุ่มตดิตามประเมิน
โครงการฯ 

สุ่มส ารวจไม่ครบ
ตามแผนฯ 

- 
- 

- 
- - - - 

การสุ่มไม่
กระจาย
อย่างทั่วถึง 

- 

7. ประชุมมอบปูาย Clean 
Food Good Taste Plus 

ไม่สามารถจัด
ประชุมได้ตาม
แผน 

 
- 

ผู้เกี่ยวข้องไม่
สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้
ครบทุกกลุ่ม 

- 
- - - - - - 
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ขั้นตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
1) ตารางการประเมินความเสี่ยง 

 

ประเภทของความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (Y) 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

(X) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ด้านการด าเนินการ 

(Operation Risk: O) 

1.จัดท าโครงการและวางแผนการ
ด าเนินงาน (O1) 

จัดท าโครงการไม่ทัน
ตามก าหนด (Y5,X3) 
 

2 3 6 การควบคุมความสญูเสีย 
 

หัวหน้ากลุม่ควบคมุก ากบัสม่ าเสมอ 

2. ประชุมชี้แจงผู้ตรวจประเมิน
ร้านอาหาร Clean Food Good  
Taste Plus ของศูนย์อนามัย O2) 

ผู้ตรวจประเมินไม่
สามารถเข้าประชุมได้
(Y5,X3) 

2 3 6 การควบคุมความสญูเสีย 
 

ประสานกับผู้ตรวจประเมินใหเ้ข้า
ประชุม 
 

3. จัดท าหนังสือถึงศูนย์อนามัยเพือ่

แจ้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

คัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วมโครงการฯ 

จังหวัดละ 2 แห่ง และส่งรายชื่อให้

ศูนย์อนามัย(O3)  

3.1 ท าหนังสือล่าช้าไม่

ทันตามแผนฯ (Y5,X3) 

2 4 8 การควบคุมความสญูเสีย 
 

หัวหน้ากลุ่มควบคุมก ากับสม่ าเสมอ 
 

3.2 ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวดัไม่

สามารถส่งช่ือ

ร้านอาหารไดต้าม

เปูาหมาย (Y5,X3) 

2 4 8 การควบคุมความสญูเสีย 
 

ประสานผู้รบัผิดชอบของศูนย์ฯ ให้

ขอความร่วมมือจากอปท.ในการสง่

รายชื่อร้านอาหารเพิ่มเติม 

3.3 การคัดเลือก

ร้านอาหารเข้าร่วม

โครงการไม่ทั่วถึง  

(Y5,X3) 

2 4 8 การควบคุมความสญูเสีย 
 

แจ้งข้อมูลโครงการผ่านช่องทางอื่นๆ 
เช่น ชมรม,วารสาร ฯลฯ   
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ประเภทของความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (Y) 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

(X) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 

4. จัดท าสิ่งสนับสนุนประชาสัมพนัธ์ 

เช่น ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกคลมุผม 

(O4) 

4.1 สิ่งสนับสนุนไม่

เพียงพอท่ีจะสนับสนุน

ได้ทุกหน่วยงาน 

(Y5,X3) 

2 3 6 การควบคุมความสญูเสีย 
 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สอบถามความต้องการสิ่งสนับสนนุ 
 

4.2 จัดซื้อไม่ถูกต้อง

ตามระเบียบพสัดุ 

(Y1,X1) 

1 1 1 การควบคุมความสญูเสีย 
 

ผู้บริหารหน่วยงาน/หัวหน้ากลุม่
ควบคุมก ากับให้เป็นไปตามระเบียบ 

5. ศูนย์อนามัย ตรวจตัดสิน

ร้านอาหารทีไ่ด้รบัการคดัเลือกจาก

ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั (O5) 

5.1 จ านวนร้านอาหาร

ที่ผ่านเกณฑ์การ

รับรอง ไม่ครบตาม

เปูาหมาย (Y2,X3) 

4 4 16 การควบคุมความสญูเสีย 
 

เพิ่มช่องทางในการคัดเลือกร้านเขา้
ร่วมโครงการมากขึ้น 
 

5.2 ศูนย์อนามัยไม่

สามารถตรวจตัดสิน

ร้านอาหารทีไ่ด้ทัน

ตามแผน (Y2,X3) 

4 3 12 การควบคุมความสญูเสีย 
 

ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
 

6. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า สุ่ม
ติดตามประเมินโครงการฯ (O6) 

6.1 สุ่มส ารวจไมค่รบ
ตามแผนฯ (Y2,X3) 

3 4 12 การควบคุมความสญูเสีย 
 

ติดตามควบคุมก ากับสม่ าเสมอ 
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ประเภทของความ

เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส (Y) 

ความรุนแรง

ของผลกระทบ 

(X) 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 

 
6.2 การสุ่มไม่กระจาย
อย่างทั่วถึง (Y5,X3) 
 

2 3 6 การควบคุมความสญูเสีย 
 

หัวหน้ากลุ่มควบคุมก ากับ 
 

7. ประชุมมอบปูาย Clean Food 
Good Taste Plus (O7) 
 

7.1 ไมส่ามารถจัด
ประชุมได้ตามแผน 
(Y2,X3) 

2 4 8 การควบคุมความสญูเสีย 
 

ผู้บริหารหน่วยงาน/หัวหน้ากลุม่
ควบคุมก ากับให้เป็นไปตามแผน 
 

7.2 ผู้เกีย่วข้องไม่
สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ครบตาม
เปูาหมาย (Y5,X3) 

2 3 6 การควบคุมความสญูเสีย 
 

ประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุมให้
ชัดเจนและมีหลักฐานยืนยัน 
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2) จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
ตารางแผนภูมิความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
    

 
     

4 
  O3.1,O3.2 

,O3.3 , O7.1 
O6.1 O5.1   

3 
  O1,O2 

,O4.1,  O6.2 
, O7.2 

  O5.2   

2 
         

1 
  O4.2        

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (X) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ระดับความเสี่ยง > 15 คะแนน 
(ยอมรับไม่ได้) 

ระดับความเสี่ยง < 15 คะแนน 
(ยอมรับได้) 
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
แผนบริหารความเสี่ยงของ โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) 
ประเด็น 

ความเสี่ยง 
 กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง  
เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีพ.ศ. 2557 ปีพ.ศ. 2558 ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  

งบ 
ประมาณ 

  
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

จ านวน
ร้านอาหารที่
ผ่านเกณฑ์
การรับรอง 
ไม่ครบตาม
เปูาหมาย
(O5) 

1.หัวหน้ากลุ่มประชุมติดตามการ
เนินงานทุกเดือน 
2.ประสานงานผู้รับผิดชอบของ
ศูนย์อนามัยที่ 1-12   แจ้ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอ
ความร่วมมือคัดเลือกร้านอาหาร
เข้าร่วมโครงการ จังหวัดละ 2 
แห่ง และขอรายชื่อส ารองไว้ใน
กรณีที่บางจังหวัดไม่มรี้านอาหาร
เข้าร่วมโครงการ 

1 ครั้ง/เดือน 
 
12 ศูนย์ 

            นางนภพรรณ
นันทพงษ์ 
นส.ชณัญณิศา 
เลิศสุโภช
วณิชย ์
 
 

  
  
  

- ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานโครงการของศูนย์
อนามัยผ่านทางช่องทางต่างๆ 
- ศูนย์อนามัยคัดเลือกร้านอาหาร
เข้าร่วมโครงการเพิม่เตมิจาก
รายชื่อที่ได้รบัจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัเพื่อให้ครบตาม
เปูาหมายของโครงการ 

1 ครั้ง/เดือน 
 
 
 
ศูนย์อนามยัละ 5 แห่ง 

            นางนภพรรณ 
นันทพงษ์ 
นส.ชณัญณิศา 
เลิศสุโภช
วณิชย ์
ผู้รับผิดชอบ
ของศูนย์
อนามยัที ่1-12 
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง  

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ปีพ.ศ. 2557 ปีพ.ศ. 2558 ผู้รับ 
ผิดชอบ 

  

งบ 
ประมาณ 

  
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

 - ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า
คัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการเพิม่เตมิจากเปูาหมาย
ของศูนย์อนามัยเพื่อให้ครบตาม
เปูาหมายของโครงการ 
- ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า
ตรวจตดัสินร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการเพิม่เตมิ 

 - ตามจ านวนที่ไม่
ครบตามเปูาหมาย 
 
 
 
- ตามจ านวนที่ไมค่รบ
ตามเปูาหมาย 

             
 

  
  

 

ขั้นตอนที่ 6  ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง 
ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) 

ข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเปูาหมาย 
- การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นต่อคูม่ือการบริหารจดัการเวลา
ในการประชุม อบรม และสัมมนา 

- หนังสือราชการ เว็บไซด์ส านักส่งเสรมิสุขภาพ - นักวิชาการของส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

- คู่มือการบริหารจัดการเวลาในการประชุม อบรม และ
สัมมนา ฉบับสมบรูณ ์

- หนังสือราชการ เว็บไซด์ส านักส่งเสรมิสุขภาพ - นักวิชาการของส านักส่งเสรมิสุขภาพ 

 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง 
  ติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) ก าหนดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ดา้นระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หน่วยงาน  :  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
6. โครงการ  :  ร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) 

ตัวช้ีวัดโครงการ  :   พัฒนาร้านจ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” ศูนย์อนามัยละ 5 แห่ง  รวม  60  แห่ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  :   ร้านจ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี”  รวม  82  แห่ง 
ประเด็นความเสี่ยง : จ านวนร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง ไม่ครบตามเปูาหมาย 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 3     (สิ้นเดือน มิถุนายน  2558)    
ผู้รายงาน  นางนภพรรณ   นันทพงษ์   วันที่รายงาน  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2558      โทรศัพท์  02 590 4177 

แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จของการ

ด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง     
 

(2-1) 

ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการ

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

หัวหน้ากลุ่มประชุม
ติดตามการด าเนินงาน
ทุกเดือน 

1 ครั้ง/เดือน ก.พ.- ก.ค.58 - หัวหน้ากลุ่มมีการ
ประชุมกลุม่เพื่อ
ติดตามงาน 
จ านวน 3 ครั้ง 

มีการตดิตามงาน 
จ านวน 3 ครั้ง 

- - มีภาระงาน
มากท าให้ไม่
สามารถ
ประชุมได้ทุก
เดือน 

- - 

- ประสานงานผูร้ับผิดชอบของ
ศูนย์อนามยัที่ 1-12 
- แจ้งส านักงานสาธารณสขุ

12 ศูนย์ มี.ค.58 - ประสานงาน
ผู้รับผิดชอบของศูนย์
อนามัยที่ 1-12    

ประสานงานแล้ว 12 มี.ค.58 - - - - 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จของการ

ด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง     
 

(2-1) 

ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการ

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

จังหวัดขอความร่วมมือ
คัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการ จังหวดัละ 2 แห่ง 
และขอรายช่ือส ารองไว้ใน
กรณีที่บางจังหวดัไม่มี
ร้านอาหารเขา้ร่วมโครงการ  
- ติดตามความก้าวหน้า 
ในการด าเนินงาน
โครงการของศูนย์อนามยั
ผ่านทางช่องทางต่างๆ 

1 ครั้ง/เดือน มี.ค.-ก.ค.58 - มีการตดิตาม
ความก้าวหน้า 
ในการด าเนินผ่านทาง
โทรศัพท์  และการ
นิเทศงาน 

มีการตดิตามนเิทศ
งานร่วมกับงานอ่ืนๆ
ของส านักฯ 7 ครั้ง 

มี.ค.-มิ.ย.58 -  - - บันทึกขอ
อนุมัติไป
ราชการ 

- ศูนย์อนามยัคดัเลือก
ร้านอาหารเขา้ร่วมโครงการ
เพิ่มเตมิจากรายช่ือที่ได้รบั
จาก สสจ.เพื่อใหค้รบตาม
เปูาหมายของโครงการ 

ศูนย์อนามัยละ 5 
แห่ง 

เม.ย.-ก.ค.58 - ศูนย์อนามัยที่มีจังหวัด
ในความรับผดิชอบ
มากคัดเลือก
ร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการเกินเปูาหมาย
ที่ก าหนด 

ศูนย์อนามัยที่ 1 
4,5,6,10 และ11 
คัดเลือกร้านอาหาร
เข้าร่วมโครงการเกิน
เปูาหมายที่ก าหนด 

เม.ย.-พ.ค.58  - - - - 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/
ผลส าเร็จของการ

ด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง     
 

(2-1) 

ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการ

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 

- ส านักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ าคดัเลือก
ร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการเพิม่เตมิจาก
เปูาหมายของศูนย์
อนามัยเพื่อให้ครบตาม
เปูาหมายของโครงการ 

ตามจ านวนที่ไม่
ครบตาม
เปูาหมาย 

เม.ย.-ก.ค.58 - ได้ร้านอาหารทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐานเกิน
เปูาหมาย ส านักฯ จึง
ไม่ต้องหาเพิม่เตมิ 

ได้เกินเปูาหมาย 
จ านวน  82 แห่ง 

-  - - - รายชื่อร้านท่ี
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส านักสุขาภิบาลอาหารและ
น้ าตรวจตดัสนิรา้นอาหารเข้า
ร่วมโครงการเพิม่เตมิ 

ตามจ านวนที่ไม่
ครบตาม
เปูาหมาย 

เม.ย.-ก.ค.58 - ไดร้้านอาหารที่ผา่นเกณฑ์
มาตรฐานเกนิเปาูหมาย 
ส านักฯ จึงไม่ต้องหา
เพิ่มเตมิ 

ได้เกินเปูาหมาย 
จ านวน  82 แห่ง 

- -  - - รายชื่อร้านท่ี
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
  



93 
 

 
 

การติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ดา้นระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หน่วยงาน  :  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
6. โครงการ  :  ร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) 

ตัวช้ีวัดโครงการ  :   พัฒนาร้านจ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” ศูนย์อนามัยละ 5 แห่ง  รวม  60  แห่ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  :   ร้านจ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี”  รวม  82  แห่ง 
ประเด็นความเสี่ยง : จ านวนร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานไม่ครบตามเปูาหมาย 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน   ไตรมาสที่ 4  (รอบ 12 เดือน)   กันยายน  2558    
ผู้รายงาน  นางนภพรรณ   นันทพงษ์   วันที่รายงาน  23  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2558     โทรศัพท์  02 590 4177 

 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ (X) โอกาสเกิด (Y) ผลกระทบ (X) โอกาสเกิด (Y) 
จ านวนร้านอาหารที่
ผ่านเกณฑ์การรับรอง
มาตรฐาน 
ไม่ครบตามเปูาหมาย 

1.หัวหน้ากลุ่มประชุมตดิตามการ
ด าเนินงานทุกเดอืน 

4 4 - มีการติดตามงาน 
จ านวน 3 ครั้ง 

1 1  

2.ประสานงานผู้รับผิดชอบของ 
ศูนย์อนามยัที่ 1-12  แจ้งส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอความร่วมมือ 
คัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการ จังหวัดละ 2 แห่ง 
และขอรายชื่อส ารองไว้ใน
กรณีที่บางจังหวัด 
ไม่มรี้านอาหารเข้าร่วม
โครงการ 

  - ประสานงานแล้ว 
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ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมตามแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ (X) โอกาสเกิด (Y) ผลกระทบ (X) โอกาสเกิด (Y) 
 3.ติดตามความก้าวหน้า 

ในการด าเนินงานโครงการ
ของศูนย์อนามัยผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ 

  -มีการติดตามนเิทศงาน
ร่วมกับงานอื่นๆของ 
ส านักฯ 7 ครั้ง 

   

 4.ศูนย์อนามัยคดัเลือกรา้นอาหาร
เข้ารว่มโครงการเพิ่มเตมิจากรายช่ือ
ที่ไดร้ับจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพื่อใหค้รบตามเปูาหมาย
ของโครงการ 

  -ศูนย์อนามัยที่ 1,4, 5, 6 
10 และ11 คัดเลือก
ร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการเกินเปูาหมายที่
ก าหนด 

   

 5.ส านักสุขาภบิาลอาหารและ
น้ าคัดเลือกร้านอาหารเข้าร่วม
โครงการเพิม่เตมิจาก
เปูาหมายของศูนย์อนามัย
เพื่อให้ครบตามเปูาหมายของ
โครงการ 

  - ได้เกินเปูาหมาย 
จ านวน  82 แห่ง 

   

 6.ส านักสุขาภบิาลอาหารและ
น้ าตรวจตดัสินร้านอาหารเข้า
ร่วมโครงการเพิ่มเติม 
 

  -ได้เกินเปาูหมาย 
จ านวน  82 แห่ง 
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สรุปผล   
  การด าเนินงานโครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) ได้
ก าหนดตัวชี้วัด คือ พัฒนาร้านจ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” ศูนย์อนามัยละ 5 
แห่ง  รวม  60  แห่ง    

ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด คือ พัฒนาร้านจ าหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน“ร้านอาหารไทยปลอดภัย 
สุขภาพดี” จ านวน  82  แห่ง  เกินเปูาหมายที่ตั้งไว้ 22  แห่ง     
 
ปัญหาอุปสรรค  

1. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
2. ศูนย์อนามัยบางแห่งไม่สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดคัดเลือกร้านอาหารไม่ครบตามเปูาหมาย 
 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

1. ศูนย์อนามัยต้องอธิบายเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าใจ เพ่ือคัดเลือกร้านอาหารให้
ตรงตามกลุ่มเปูาหมาย  

2. ประชาสัมพันธ์ปูายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus ให้ประชาชนรู้จัก เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ 
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7. การบริหารความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

โครงการ : สุขอนามัยเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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   7. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.) 
ตาราง ก. 

แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์   

เป้าประสงค์ กลยุทธ์กรมอนามัย โครงการ 
ความสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ที ่
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

ลดปัจจยัเสีย่งด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีได้
มาตรฐาน (Healthy 
Environment) 
และอัตราปุวยด้วย
โรคจากสิ่งแวดล้อม
ลดลง 

1.พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย
เอกชนและประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ียั่งยืน 
(Partner and build alliance) 
2.ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ได้
มาตรฐานเพื่อจัดการกบัปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ (Invest) 
3.พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและ
กฎหมายด้านสุขภาพจากฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม
โอกาสที่เท่าเทียมการทางสุขภาพ (Regulate And Legislate) 

1. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารีฯ  
2. โครงการจัดการมลูฝอยติดเชื้อ  
3. โครงการประเมินความเสี่ยงและเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพจากปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่วิกฤติ  
4. โครงการบ้านสะอาด อนามยัดี ชีวีสมบูรณ์ เพื่อการคัด
แยกขยะ    
5. โครงการอบรมระบบบ าบัดน้ าเสีย  
6. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย 

1,2,3,4,5 
 

2,4 
1,3,5 

 
1,4 

 
5 

1,4 

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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แผนบูรณาการ

ยุทธศาสตร์   
เป้าประสงค์ กลยุทธ์กรมอนามัย โครงการ 

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ที ่

   7. โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   2 

   
8. โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

1,4 

   

9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในการใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ทดแทนและการ
จัดการของเสยีที่มีการปนเปื้อนปรอท ในสถานบริการ
สาธารณสุข  

2 

   
10. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามยัสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)  

1,2,4 

   
11. โครงการจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  

2,3,5 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง 
 1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้โครงการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามแผนแผนบูรณาการยุทธศาสตร์  ด้านสิ่งแวดล้อมและสุชภาพ มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการสามารถ บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตาม เปูาประสงค์ของประเด็นงาน กลยุทธ์ พันธกิจ  และ วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 
1.2 การพิจาณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

 

ตารางคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์   

โครงการ 
ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ (a) 

งบประมาณที่
ได้รับ (b) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ในแต่ละระดับ

(c) 

ความส าคัญ
ของโครงการ 

(axbxc) 
ด้านสิ่งแวดล้อม
และสขุภาพ 

1. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกยีรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกุมารีฯ 
(400,000 บาท)  

3 1 3 9 

2. โครงการจัดการมลูฝอยติดเชื้อ  (936,000 บาท)  2 1 2 4 
3. โครงการประเมินความเสี่ยงและเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาการจดัการขยะในพื้นที่วิกฤติ 
(714,000 บาท)  

3 1 1 3 

4. โครงการบ้านสะอาด อนามยัดี ชีวีสมบูรณ์ เพื่อการคัดแยกขยะ   (320,000 บาท)  2 1 1 2 
5. โครงการอบรมระบบบ าบัดน้ าเสีย (200,000 บาท)   1 1 1 1 

6. โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย (1,200,000 บาท)   2 1 1 2 

7. โครงการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  (760,000 บาท)  1 1 1 1 

8. โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมติรกับ 
สิงแวดล้อม (200,000 บาท)  

2 1 2 4 

9. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ทดแทนและการ
จัดการของเสยีที่มีการปนเปื้อนปรอท ในสถานบริการสาธารณสุข (600,000 บาท)  

1 1 1 1 
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แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์   

โครงการ 
ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ (a) 

งบประมาณที่
ได้รับ (b) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
ในแต่ละระดับ

(c) 

ความส าคัญ
ของโครงการ 

(axbxc) 
10. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามยัสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
(3,1,10,000 บาท)  

3 1 1 3 

11. โครงการจัดการเหตุร าคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1,770,000 บาท) 3 1 1 3 
 

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  :  ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 โครงการ  :  สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  
         วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 
2. เพ่ือสร้างและปรับปรุงส้วมสุขอนามัยให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีส้วมส าหรับใช้งานตามมาตรฐาน 
3. เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและมีสุข อนามัยที่พึง

ประสงค ์
4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ท้องถ่ิน และชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่าง

เข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงประกาศเกียรติคุณ 
 กิจกรรมโครงการ  :   

1) คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนตามโครงการฯ 
2) การสร้างและปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียนเปูาหมายภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
3) จัดพิธีส่งมอบและเปิดปูายส้วมสุขอนามัย ณ โรงเรียนที่ด าเนินการสร้างและปรับปรุงส้วมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
4) จัดอบรมให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ครู และนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร 



101 
 

 
   
 

 เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  :    
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ส้วมในโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารไดร้ับการสร้างและปรับปรุงส้วมให้ถูกสุขลักษณะ แห่ง 60 
 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
 แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  :  การบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 โครงการ  :  สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 

ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ 
กิจกรรม มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส 
การ

ตอบสนอง 
การ

รับผิดชอบ 
นิติธรรม 

การกระจาย
อ านาจ 

ความเสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1.  คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับ
การสนับสนุนตาม
โครงการฯ  

 

- 

ข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรียนทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือก ไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

- - - - - - - - 

2.  การสร้างและปรับปรุง
ส้วมให้กับโรงเรียนเปูาหมาย
ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 

จ านวนโรงเรยีน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง ไมไ่ด้
ตามเปูาหมาย 

- 

ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย 

- - - - - - - 

3. จัดพิธีส่งมอบและเปิด
ปูายส้วมสุขอนามัย ณ 
โรงเรียนทีด่ าเนินการสร้าง
และปรับปรุงส้วม 

- 

การจัดพิธีส่งมอบ
และเปดิปูายส้วม 
แห่งที่ 60 ไม่
ทันเวลาที่ก าหนด 

- - - - - - - - 
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กิจกรรม มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม 
ความ

โปร่งใส 
การ

ตอบสนอง 
การ

รับผิดชอบ 
นิติธรรม 

การกระจาย
อ านาจ 

ความ
เสมอภาค 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

4. จัดอบรมให้ความรู้
ด้านส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ครู 
และนักเรียนในโรงเรียน
ถิ่นทุรกันดาร 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรมฯ
ไม่ได้ตาม
เปูาหมาย 

ผู้เข้ารับการอบรม
ไม่สามารถน า
ความรู้ไปปฏิบัติ
ได้ 

- - - - - - - - 

 
ขั้นตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 

1) ตารางการประเมินความเสี่ยง 
 

ประเภทของความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ด้านการด าเนินการ
(Operation Risk) 
 

1.  คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับ
การสนับสนุนตาม
โครงการฯ  

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือก ไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง (O1) 

2(Y5) 3(X3) 6 การควบคุมความสญูเสีย - ส ารวจข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนและข้อมูลสภาพส้วม
ของโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี 

2.  การสร้างและปรับปรุง
ส้วมให้กับโรงเรียนเปูาหมาย
ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย 

2.1 จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับการปรับปรุง ไมไ่ด้
ตามเปูาหมาย(O2) 

4(Y2) 4(X3) 16 การควบคุมความสญูเสีย - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
- เสนอขอพระราชานุญาต : โครงการรายชื่อโรงเรียนเปูาหมาย พระ
ฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ 
- จัดงานเปิดตัวโครงการและแถลงข่าวผ่าน
สื่อมวลชนพร้อมระดมทุน 
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ประเภทของความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

       

-ประสานงานกับส านักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการน าเงิน
บริจาคและ/หรือวัสดุอุปกรณ์ โดยเสด็จพระราช
กุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามระเบียบฯ ส าหรับใช้ในการสร้างและ
ปรับปรุงส้วม 
- โรงเรียนเปูาหมายได้รับค าแนะน าในการสร้างและ
ปรับปรุงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
- ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

  

2.2 ไม่ไดร้ับความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่าย (O3) 

2(Y5) 3(X3) 6 การควบคุมความสญูเสีย - จัดประชุมเตรียมการ ก าหนดแนวทาง เปูาหมาย 
และช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายร่วมด าเนินการ หน่วยงานต้นสังกัดของ
โรงเรียนเปูาหมาย และผู้เกีย่วข้อง 
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

       

- จัดกิจกรรมระดมทุนและการมอบทุนสนับสนุน
โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกยีรติ 
- ประสานงานให้โรงเรียนเปูาหมายรับสนับสนุน
ปูนซีเมนต์จากร้านตัวแทนจ าหน่ายที่อยู่ใกล้เคียง
ตามที่บริษัทก าหนดให ้

 

3. จัดพิธีส่งมอบและเปิด
ปูายส้วมสุขอนามัย ณ 
โรงเรียนทีด่ าเนินการสร้าง
และปรับปรุงส้วม 

การจัดพิธีส่งมอบและเปิด
ปูายส้วม แห่งที่ 60 ไม่
ทันเวลาที่ก าหนด (O4) 

2(Y5) 4(X3) 8 การควบคุมความสญูเสีย - ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
- จัดงานพิธีส่งมอบและเปิดปูายสว้มสุขอนามัย
โรงเรียน เป็นระยะ 
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ประเภทของความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 

4. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อมแก่ครู และ
นักเรียนในโรงเรียนถิ่น
ทุรกันดาร 

4.1 จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรมฯไม่ได้ตามเปูาหมาย 
(O5) 

2(Y5) 1(X1) 2 การควบคุมความสญูเสีย -จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกีย่วข้องล่วงหน้า
และประสานกลุ่มเปูาหมายอย่างใกล้ชิด 

4.2 ผู้เข้ารับการอบรมไม่
สามารถน าความรูไ้ปปฏิบัติ
ได้ (O6) 

2(Y5) 2(X3) 4 การควบคุมความสญูเสีย -จัดท าคู่มือเอกสารวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และเผยแพร่แนวทางการด าเนินงาน 

 

2) จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
   ตารางแผนภูมิความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5         

4   (O4)    (O2)   

3   (O1)(O3)       

2    (O6)       

1    (O5)       

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (X) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ระดับความเสี่ยง > 15 คะแนน 
(ยอมรับไม่ได้) 

ระดับความเสี่ยง < 15 คะแนน 
(ยอมรับได้) 
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดความเสี่ยง  

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตาม 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ผู้ 
รับผิดชอบ 

  

งบ 
ประมาณ 

  
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

จ านวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย
(O2) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
เฉลิมพระเกียรตฯิ 
- เสนอขอพระราชานุญาต:  
โครงการ รายชื่อโรงเรียน 
เปูาหมาย ตราสัญลักษณฯ์ลฯ 
แถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนพร้อมระดม
ทุน 
- จัดงานเปิดตัวโครงการและ- 
ประสานงานกับส านักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการน าเงิน

บริจาคและ/หรือวัสดุอุปกรณ์ โดย
เสด็จพระราชกุศลสมทบ
กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามระเบียบฯ 
ส าหรับใช้ในการสร้างและ
ปรับปรุงส้วม 

- รายชื่อโรงเรียนเปูาหมายใน
การสร้างและปรับปรุงส้วม
แล้วเสร็จ ในโครงการฯ   

  
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

    น.ส.ชไมพร 
เป็นสุข   
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดความเสี่ยง  

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตาม 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ผู้ 
รับผิดชอบ 

  

งบ 
ประมาณ 

  
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

 - โรงเรียนเปูาหมายได้รับ
ค าแนะน าในการสร้างและ
ปรับปรุงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 
- ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

   
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 
 

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

น.ส.ชไมพร  
เป็นสุข 

  
  

  
  
  

 

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 
ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงโครงการ 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

- คู่มือการด าเนินงานโครงการ 
- website กรมอนามัย 
- การประชุมช้ีแจงฯ 
- การอบรมฯ 

- คณะท างานโครงการฯ 
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการฯ  - หนังสือเวียน 
- การประชุมช้ีแจงโดยผู้บริหาร 

- ผู้บริหาร 
- คณะท างานโครงการฯ 

สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการมลูฝอยตดิเช้ือ 

- หนังสือเวียน 
- website กรมอนามัย 

- ผู้บริหาร 
- คณะท างานโครงการฯ 

 

ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง  
ติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ก าหนดให้มีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 
 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ            หน่วยงาน ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
7. โครงการ สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 

ตัวช้ีวัดโครงการ  ส้วมในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการสร้างและปรับปรุงส้วมให้ถูกสุขลักษณ์ 60 แห่ง 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ด าเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบแล้วจ านวน 66 แห่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการการสร้างและปรับปรุงส้วมให้ถูกสุขลักษณ์  
                                     เพ่ิมอีกจ านวน 15 แห่ง ภายใต้การด าเนินงานโครงการฯ ระยะท่ี 2 
ประเด็นความเสี่ยง จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง ไม่ได้ตามเปูาหมาย 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 3     สิ้นเดือนมิถุนายน 2558    
ผู้รายงาน นางสาวอมรรัตน์  จันทร์ชูวงศ์   วันที่รายงาน  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558      โทรศัพท์ 0 2590 4316 

แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดความเสี่ยง  

(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 
 

(2-3) 

งบประมาณที่
ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

(2-7) 
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 
- เสนอขอพระราชา 
นุญาตโครงการ  
รายชื่อโรงเรียน 
เปูาหมาย  

- จ านวนโรงเรียน
เปูาหมายใน
โครงการฯ ด าเนิน 
การสร้างและปรับปรุง
ส้วมแล้วเสร็จ  

ต.ค.57 – ก.ย. 58 600,000.- - แถลงข่าว
ความก้าวหน้า
โครงการฯ และ
ระดมทุนสนับสนุน
โครงการครั้งท่ี 2 
พร้อมมอบเกียรติ
บัตรแก่ผูส้นับสนุน
โครงการ โดย

ด าเนินการสร้างและ
ปรับปรุงส้วมแล้วเสร็จ 
และส่งมอบแล้ว
จ านวน 66 แห่ง และ
อยู่ระหว่างด าเนินการ
การสร้างและปรับปรุง
ส้วมให้ถูกสุขลักษณ์ 
เพิ่มอีกจ านวน 15 

มิ.ย.58 417,366 - - - รายชื่อโรงเรียน
เปูาหมาย และ
รายชื่อภาคี
เครือข่ายผู้ให้การ
สนับสนุน 
- สรุปผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดความเสี่ยง  

(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 
 

(2-3) 

งบประมาณที่
ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

(2-7) 
ตราสญัลักษณ์ฯลฯ 
- จัดงานเปิดตัว
โครงการและแถลง
ข่าวผ่านสื่อมวลชน
พร้อมระดมทุน 
- ประสานงานกับ
ส านักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราช
กุมารี ในการน า
เงินบริจาคและ/
หรือวัสดุอุปกรณ์ 
โดยเสด็จพระราช
กุศลสมทบกองทุน
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ิน
ทุรกันดาร ตาม

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อ
วันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2557 
- ด าเนินการสร้าง
และปรับปรุงส้วม
แล้วเสร็จ จ านวน 
66 แห่ง 
- ส่งมอบส้วมที่แล้ว
เสร็จ เป็นระยะ ๆ 
และจัดพิธมีอบส้วม
แห่งที่ 60 เพื่อ
เฉลิมพระเกียรตฯิ 
เมื่อวันท่ี 27 มี.ค. 
58 
- แถลงข่าว
โครงการสุขอนามัย

แห่งภายใต้การ
ด าเนินงานโครงการฯ  
ระยะที่ 2 

(ณ. มี.ค. 58) 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดความเสี่ยง  

(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

 
 

(2-3) 

งบประมาณที่
ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

(2-7) 
ระเบียบฯ ส าหรับ
ใช้ในการสร้างและ
ปรับปรุงส้วม 
- โรงเรียน
เปูาหมายไดร้ับ
ค าแนะน าในการ
สร้างและปรับปรุง
ส้วมที่ถูก
สุขลักษณะ 
- ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพฯ 
ระยะ 2 เมื่อวันที่ 3 
มิ.ย. 58  
- อยู่ระหว่าง
ติดตาม และ
สนับสนุนการ
ด าเนินการสร้าง
และปรับปรุงส้วม
ใหถู้ก 
สุขลักษณ์ ภายใต้
การด าเนินงาน
โครงการฯ ระยะที่ 2 

 
 



110 
 

 
   
 

การติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ     หน่วยงาน : ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
7. โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 

ตัวช้ีวัดโครงการ : ส้วมในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้รับการสร้างและปรับปรุงส้วมให้ถูกสุขลักษณ์ 60 แห่ง 
ผลการการด าเนินงานตามตวัชี้วัด : ด าเนินการสร้าง/ปรับปรุงส้วมให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และส่งมอบส้วมแล้วจ านวน 60 แห่ง  แล้ว มีการขยายการด าเนินการ
ต่อเนื่องภายใต้โครงการฯ ระยะท่ี 2  ด้วยการสร้าง/ปรับปรุงส้วมเพ่ิมอีก จ านวน 60 แห่ง รวมทั้งสิ้น 120 แห่ง ภายในปี 2559  ปัจจุบันด าเนินการ                                
สร้าง/ปรับปรุงส้วมแล้วทั้งสิ้น 81 แห่ง 
ประเด็นความเสี่ยง : จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการปรับปรุง ไม่ได้ตามเปูาหมาย 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) เดือนกันยายน 2558    
ผู้รายงาน นางสาวอมรรัตน์  จันทร์ชูวงศ์     วันที่รายงาน 30  เดือนกันยายน พ.ศ. 2558      โทรศัพท์ 0 2590..4316 

 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ณ 31 มี.ค.58 ผลส าเร็จของการด าเนินกจิกรรมตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ณ 30 ก.ย. 58 
ผลกระทบ 

(X) 
โอกาสเกิด 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
โอกาสเกิด 

(Y) 
จ านวนโรงเรยีนที่
ได้รับการปรับปรุง 
ไม่ได้ตามเปูาหมาย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ 
2. เสนอขอพระราชานุญาต: โครงการ 
รายชื่อโรงเรียน 
เปูาหมาย ตราสัญลักษณฯ์ลฯ 
3. จัดงานเปิดตัวโครงการและแถลง
ข่าวผ่านสื่อมวลชนพร้อมระดมทุน 
4. ประสานงานกับส านักงานโครงการ

4(X3) 4(Y2) 1.การแถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการฯ และระดมทุน
สนับสนุนโครงการครั้งท่ี 2 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่
ผู้สนับสนุนโครงการฯ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นประธานเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
2. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ โดยมรีองอธิบดี
กรมอนามัยเป็นประธาน ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558   
3. ด าเนินการสร้างและปรับปรุงสว้มแล้วเสร็จ และส่งมอบ
แล้วจ านวน 60 แห่ง  

1(X3) 3(Y2) 



111 
 

 
   
 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ณ 31 มี.ค.58 ผลส าเร็จของการด าเนินกจิกรรมตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ณ 30 ก.ย. 58 
ผลกระทบ 

(X) 
โอกาสเกิด 

(Y) 
ผลกระทบ 

(X) 
โอกาสเกิด 

(Y) 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในการน าเงินบริจาค
และ/หรือวัสดุอุปกรณ์ โดยเสด็จพระ
ราชกุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามระเบียบฯ 
ส าหรับใช้ในการสร้างและปรับปรุงส้วม 
5. โรงเรียนเปูาหมายไดร้ับค าแนะน า
ในการสร้างและปรับปรุงส้วมที่ถูก
สุขลักษณะ 
6. ติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน 

4. แถลงข่าวความส าเร็จโครงการฯ และเปดิตัวโครงการฯ 
ระยะที่ 2  เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดย
ก าหนดเปูาหมายสร้าง/ปรับปรุงสว้มเพิ่มอีก จ านวน 60 
แห่ง รวมทั้งสิ้น 120 แห่ง ภายในปี 2559  ปัจจุบัน
ด าเนินการสร้าง/ปรับปรุงส้วมแลว้ท้ังสิ้น 81 แห่ง 
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                   สรุปผล กรมอนามัยได้ด าเนินโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2557-2558 ภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย ตามที่ได้รับพระราชทาน
พระราชานุญาต มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ด้วยการสร้างและปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริฯ จ านวน 60 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 30 แห่ง 
โรงเรียนพระปริยัติ 10 แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟูาหลวง 10 แห่ง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
10 แห่ง ผลการด าเนินโครงการฯ สามารถสร้างและปรับปรุงส้วมให้กับโรงเรียนครบตามเปูาหมายแล้วเมื่อวันที่         
26 มีนาคม 2558  และได้ขยายการด าเนินงานโครงการดังกล่าวในระยะที่ 2  โดยมีโรงเรียนเปูาหมายเพ่ิมอีก 60 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 120 แห่ง ภายในปี 2559  ปัจจุบันด าเนินการสร้าง/ปรับปรุงส้วมแล้วทั้งสิ้น 81 แห่ง 
                 ปัญหาอุปสรรค : พ้ืนที่ในการด าเนินการเป็นพื้นที่ท่ีเข้าถึงยาก ล าบาก ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง 
                 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  

1. ติดต่อประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ เพื่อร่วมกันวางแผนการขนส่ง  
2. ศึกษาเส้นทางการเดินทาง และฤดูกาล เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยในการขนส่งสุขภัณฑ์และ

วัสดุอุปกรณ์  
3. ด าเนินการขนส่งสุขภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ในพ้ืนที่ที่เข้าถึงยาก/ล าบากก่อนพ้ืนที่อ่ืน 
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8. การบริหารความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

โครงการ : จัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวังและสุขภาพ 
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8. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.) 
ตาราง ก. 

แผนบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ โครงการ 
ความสอดคล้อง

กับกลยุทธ์ที ่
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

ลดปัจจยัเสีย่งด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

1. พัฒนาความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เอกชน และ
ประชาสังคมเพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ียั่งยืน (Partner and build 
alliance) 
2. ลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบงานให้ไดม้าตรฐานเพื่อ
จัดการกับปัจจัยก าหนดด้านสุขภาพ (Invest) 
3. พัฒนากระบวนการก าหนดและบริหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้าน
สุขภาพจากฐานความรู้ทีส่อดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตคนไทยเพื่อให้
ประชาชนไดร้ับการคุม้ครองและสง่เสริมโอกาสที่เท่าเทียมการทางสขุภาพ 
(Regulate And Legislate) 
4. ช้ีแนะและสร้างความตระหนักรูเ้พื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
(Advocate) 
5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เปน็มืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(Build capacity) 

จัดท าสถานการณส์ิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
และระบบเฝูาระวังและสุขภาพ 

2,4,5 

 
  

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง 
 1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้โครงการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ มีประสิทธิภาพใน
การด าเนินการสามารถ บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตาม เปูาประสงค์ของประเด็นงาน กลยุทธ์ พันธกิจ  และ วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 

 1.2 การพิจาณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ตารางคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร ์ โครงการ 
ความสอดคล้อง

กับกลยุทธ์  
(a) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(b) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
ในแต่ละระดับ 

(c) 

ความส าคัญ
ของโครงการ 

(axbxc) 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝูาระวังและสุขภาพ 1 1 3 3 

 

1.3 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  :  ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
โครงการ  :  จัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝูาระวังและสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

1. เพ่ือจัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนศูนย์อนามัยและส านักสาธารณสุขให้มีข้อมูลสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

2. เพ่ือเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับประเทศ  รวมทั้งสนับสนุนศูนย์อนามัยและส านักสาธารณสุขให้มีระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาระบบสื่อสาร เตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ 
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กิจกรรมโครงการ  :   
1.  จัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 1.1 จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดท าสถานการณ์ 
 1.2 ก าหนดรูปแบบในการส ารวจและพัฒนาแบบส ารวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 1.3 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานสถานการณ์ เพื่อการสื่อสาร และเตือนภัย 
 1.4 จดัท ารายงานสถานการณ์ระดับประเทศ รวมทั้งจัดท าต้นฉบับรูปเล่มเผยแพร่ 
2.  พัฒนาระบบเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 2.1  ประชุมเพ่ือวางแผนและก าหนดกรอบคู่มือแนวทางการด าเนินเฝูาระวัง 
 2.2  รวบรวมข้อมูลเฝูาระวังจากพ้ืนที่มาประมวลผลวิเคราะห์และสรุปในภาพรวมระดับประเทศ 
 2.3  มีระบบเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
3.  เฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพ้ืนที่เสี่ยง 
 3.1  จัดประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
 3.2  จัดประชุมการจัดท าคู่มือแนวทางการเฝูาระวังรายพื้นที่เสี่ยงร่วมกับกรมควบคุมโรค 
 3.3  จัดท าคู่มือการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพส าหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข 
4.  การพัฒนาระบบกลไกการสื่อสารเตือนภัย 
 4.1  จัดท าคู่มือแนวทางในการสื่อสารเตือนภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 4.2  จัดอบรมเฝูาระวังและสุขภาพ 
 4.3  จัดท าหลักสูตรเฝูาระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพส าหรับงานสาธารณสุข 

เปูาหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  :    
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ขั้นตอน 5 ข้ันตอน (100คะแนน) 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
 แผนบูรณาการยุทธศาสตร์  :  ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
 โครงการ  :  จัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝ้าระวังและสุขภาพ 
 

ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ 

กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล 
ประสิทธ ิ

ภาพ 
การมีส่วน

ร่วม 
ความโปร่งใส 

การ
ตอบสนอง 

การ
รับผิดชอบ 

นิติธรรม 
การกระจาย

อ านาจ 
ความเสมอ

ภาค 
การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 

1.  จัดท าสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ข้อมูลที่ใช้
ตัดสินใจไม่
ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

- - - - - - - - - 

2.  พัฒนาระบบเฝูาระวัง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

- - - - บางพื้นที่
ไม่ได้ให้

ความส าคญั 

- - - - - 

3.  เฝูาระวังสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง 

- - - - บางพื้นที่
ไม่ได้ให้

ความส าคญั 

- - - - - 

4.  การพัฒนาระบบกลไก
ลการสื่อสารเตือนภัย 

- - - - บางพื้นที่
ไม่ได้ให้

ความส าคญั 

- - - - - 
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ขั้นตอนที่ 3 และข้ันตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
1) ตารางการประเมินความเสี่ยง 

ประเภทของความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับ

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ด้านการด าเนินการ 
(Operation Risk: O) 

1.จัดท าสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

ขาดระบบประเมินและ
ควบคุมการจดัการข้อมลู
ข่าวสาร  (O1) 

5(Y4)  5 (X3) 25 ควบคุมความสูญเสีย ประเมินและควบคุมการจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร 

2.  พัฒนาระบบเฝูา
ระวังสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

บางพื้นที่เห็นว่าไม่ใช้ตัวช้ีวัด
ที่เน้นส าหรับ เขตสุขภาพ 
และไม่มีงบประมาณรองรับ
ในการด าเนินงาน (O2) 

2(Y1)  5 (X3) 10 ควบคุมความสูญเสีย ผลักดันเชิงนโยบายให้พื้นที่เห็น
ความส าคญั และสนับสนุน
งบประมาณ 

3.  เฝูาระวัง
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพในพ้ืนท่ีเสี่ยง 

บางพื้นที่เห็นว่าไม่ใช้ตัวช้ีวัด
ที่เน้นส าหรับ เขตสุขภาพ 
และไม่มีงบประมาณรองรับ
ในการด าเนินงาน (O3) 

2(Y1)  5 (X3) 10 ควบคุมความสูญเสีย ผลักดันเชิงนโยบายให้พื้นที่เห็น
ความส าคญั และสนับสนุน
งบประมาณ 

4.  การพัฒนาระบบ
กลไกลการสื่อสาร
เตือนภัย 

บางพื้นที่เห็นว่าไม่ใช้ตัวช้ีวัด
ที่เน้นส าหรับ เขตสุขภาพ 
และไม่มีงบประมาณรองรับ
ในการด าเนินงาน (O4) 

2(Y1)  5 (X3) 10 ควบคุมความสูญเสีย ผลักดันเชิงนโยบายให้พื้นที่เห็น
ความส าคญั และสนับสนุน
งบประมาณ 
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2)  จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
   ตารางแผนภูมิความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
  (O2), 

(O3), (O4) 
     (O1) 

4          

3          

2 
   

  
     

1 
   

 
      

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (X) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ระดับความเสี่ยง > 15 คะแนน 
(ยอมรับไม่ได้) 

ระดับความเสี่ยง < 15 คะแนน 
(ยอมรับได้) 
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้าระวังและสุขภาพ 
 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 กิจกรรมตามแนวทางการจัด
ความเสี่ยง  

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ปีพ.ศ. 2557 ปีพ.ศ. 2558 ผู้รับผิดชอบ 
  

งบ 
ประมาณ 

  
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ขาดระบบ
ประเมินและ
ควบคุมการ
จัดการข้อมลู
ข่าวสาร  (O1) 

ประเมินและควบคุมการจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร  
1.ประชุมการจดัท าคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติการจัดท า
สถานการณ ์

รายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฉบับ
สมบูรณ ์

            คุณอ าพร   
บุศรังษี  

700 

2.ประชุมก าหนดรูปแบบในการ
ส ารวจและพัฒนาแบบส ารวจ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

              26,270 

3 ประสานและรวบรวมข้อมลูถาน
การณฯ์  (ข้อมูลมาจากการใช้แบบ
ส ารวจ/ข้อมูลทตุิยภมูิจาก
แหล่งข้อมูลอื่น/ข้อมลูจาก อสธจ./
ข้อมูลจากการเฝูาระวัง/ฯลฯ) 

               

4 วิเคราะห์ข้อมลู และจัดท า
รายงานสถานการณ์ เพื่อการ
สื่อสารและเตือนภยั 

              70,000 
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ประเด็น 
ความเสี่ยง 

 กิจกรรมตามแนวทางการจัด
ความเสี่ยง  

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ปีพ.ศ. 2557 ปีพ.ศ. 2558 ผู้รับผิดชอบ 
  

งบ 
ประมาณ 

  
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

 5 จัดท ารายงานสถานการณ์
ระดับประเทศ รวมทั้งจัดท า
ต้นฉบับรูปเล่มเผยแพร่           

              31,030 

6.รวบรวมข้อมลูเฝาูระวังจากพ้ืนที่ 
น ามาประมวลผล/วิเคราะห์และ
สรุปในภาพประเทศ  

              129,000 

 
ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 
ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงโครงการ 
 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
ข้อมูลมาจากการใช้แบบส ารวจ/ข้อมูลทุติยภูมิจาก
แหล่งข้อมูลอื่น/ข้อมูลจากอสธจ./ข้อมูลจากการเฝูาระวัง/
ฯลฯ 

การนิเทศงาน,ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web 
conference) 

ศูนย์อนามัย,ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, 
กรมควบคุมโรค 

 
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง  

ติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง โครงการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพและระบบเฝูาระวังและสุขภาพ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวทางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
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การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) 

 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ          หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
8. โครงการ จัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝูาระวังและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดโครงการ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ประเด็นความเสี่ยง ขาดระบบประเมินและควบคุมการจัดการข้อมูลข่าวสาร 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 3   สิ้นเดือน มิถุนายน 2558    
ผู้รายงาน น.ส.เบญจวรรณ   ธวัชสภุา      วันที่รายงาน  30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558     โทรศัพท์ 0 2590 4349 

แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
 
 

(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง  
(1-2) 

ระยะ 
เวลาการ

ด าเนินการ 
 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม

แนวทางการจัด 
ความเสี่ยง 

 
(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 
 

(2-3) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 
 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการแก้ไข 

 
 
 

(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

(2-7) 
ประเมินและ
ควบคุมการจดัการ
ข้อมูลข่าวสาร 

รายงานสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพฉบับสมบูรณ ์

          

1.ประชุมการจดัท า
คู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติการจัดท า
สถานการณ ์

 ธ.ค. 57 
 

26,270 1. การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการเฝูา
ระวังและการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินดา้นอนามัย

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักการจดัท า
สถานการณ์ด้าน

ม.ค. 58 31,860 เนื่องจากการประชุม
ก าหนดแล้วเกดิการ
ซ้อนทับกับการ
ประชุมอื่นๆที่มี

เลื่อนการ
ประชุมออกไป 
พร้อมกับ
ผนวกกับงาน

แบบส ารวจ
และคู่มือ
แนวทางจัดท า
สถานการณ์ฯ 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
 
 

(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง  
(1-2) 

ระยะ 
เวลาการ

ด าเนินการ 
 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม

แนวทางการจัด 
ความเสี่ยง 

 
(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 
 

(2-3) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 
 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการแก้ไข 

 
 
 

(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

(2-7) 
สิ่งแวดล้อม โดยผนวก
การประชุมเรื่อง การ
จัดท าคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติการจัดท า
สถานการณ ์

สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

กลุ่มเปูาหมาย
คล้ายกัน จึงต้อง
เลื่อนการประชุมช้า
ออกไป  

อื่นๆ ที่มีความ
เชื่อมโยงกัน  

(เผยแพร่
บนเวปไซต์ 
กอง ป.ฯ) 

2. ประชุมก าหนด
รูปแบบในการ
ส ารวจและพัฒนา 
template ข้อมูล
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

 ก.พ. 58 70,000 2. การประชุมช้ีแจงนโยบาย
การด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดลอ้มในพื้นที่เสี่ยง ที่มี
การประชุมเรื่อง การส ารวจ
และการใช้ template ข้อมูล
สถานการณส์ิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบ
แนวทางการ
ส ารวจและการใช้ 
template ข้อมูล
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

30 มี.ค.58  57,000 - - คู่มือการใช้
Template 
ข้อมูล
สถานการณ์ฯ 
(เผยแพร่
บนเวปไซต์ 
กอง ปฯ) 

3. ประสานและ
รวบรวมข้อมลู
สถานการณ์ 
(ข้อมูลมาจากการ
ใช้แบบส ารวจ/

 ธ.ค. 57 
/ เม.ย. 58 

129,000 3. ทบทวน รวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่
ประสานและรวบรวม
ข้อมูลสถานการณจ์าก

ได้ข้อมลู
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ 

ธ.ค. 57 / 
เม.ย. 58 /
มิ.ย.-ก.ค. 

58 

124,700 ข้อมูลจากการ
ส ารวจของพื้นที่มาท่ี
ส่วนกลางยังไม่
ครบถ้วน  

เพิ่มความถี่ใน
การติดตาม
ศูนย์อนามัย
เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากการ

ชุดข้อมูล
สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมท่ี
รวบรวมได้
เบื้องต้น ตาม 
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แผนบริหารความเสี่ยง (1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
 
 

(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ 

ความเสี่ยง  
(1-2) 

ระยะ 
เวลาการ

ด าเนินการ 
 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 

(1-4) 

ความคืบหน้าการ
ด าเนินกิจกรรมตาม

แนวทางการจัด 
ความเสี่ยง 

 
(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการ

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 
 

(2-3) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 
 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการแก้ไข 

 
 
 

(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
 

(2-7) 
ข้อมูลทุติยภมูิจาก
แหล่งข้อมูลอื่น/
ข้อมูล อสธจ./
ข้อมูลการเฝูาระวัง)  

ศูนย์อนามัย  และข้อมลูจากการ
ส ารวจของพื้นที่มา
ที่ส่วนกลาง  

ส ารวจมาที่
ส่วนกลาง 

Template 
และแบบ
ส ารวจ 

4. วิเคราะห์ข้อมลู
และจัดท ารายงาน
สถานการณ์เพื่อ
สื่อสารและเตือน
ภัย 

 ก.พ. / มิ.ย.- 
ก.ค. 58 

31,030 4. ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น  

ได้ข้อมลูสถานการณ์
สิ่งแวดลอ้มที่
วิเคราะห์ใหเ้หน็
สถานการณส์ าคญัได้
เบื้องตน้ 

มิ.ย. - ก.ค. 
58 

18,500 ข้อมูลจากการส ารวจของ
พื้นที่มาทีส่ส่วนกลางยัง
ไม่ครบถ้วนท าให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลท าได้
เพียงบางส่วน 

 ติดตามข้อมลู
จากพื้นที่ เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล
ในภาพรวม  

น าเสนอข้อมลู
สถานการณ์
สิ่งแวดลอ้มใน
การประชุมตา่งๆ   

5. จัดท ารายงาน
สถานการณ์
ระดับประเทศ 

 พ.ค.–มิ.ย. 
58 /  

ส.ค. 58 

 5. จัดท าร่างรายงาน
สถานการณ ์

ได้ร่างรายงาน
สถานการณ์ใน
ส่วนท่ีเป็น
ภาพรวม  

ก.ค.- ส.ค. 
58 

 ข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจ
ยังไม่มีความ
ครบถ้วนและ
ทันสมัย 

ประสานและ
ให้ค าปรึกษา
การจัดท า
สถานการณ ์

ร่างรายงาน
สถานการณ์
เบื้องต้น 

6. รวบรวมข้อมูล
เฝูาระวังจากพ้ืนท่ี
น ามาประมวลผล/
วิเคราะห์และสรุป
ในภาพประเทศ 

 มี.ค.–ก.ย. 
58  

 6. รวบรวมข้อมูลเฝูา
ระวังจากพ้ืนท่ี 

ได้ข้อมลูเฝาูระวัง
จากพ้ืนท่ี 

ก.ย. 58     
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การติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 
 

แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ : การคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม     หน่วยงาน : กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ   
8. โครงการ : จัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และระบบเฝูาระวังและสุขภาพ 

ตัวช้ีวัดโครงการ : ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ผลการการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพฉบับสมบูรณ์   
ประเด็นความเสี่ยง : ขาดระบบประเมินและควบคุมการจัดการข้อมูลข่าวสาร 
ช่วงไตรมาสที่รายงาน ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) กันยายน 2558 
ผู้รายงาน น.ส.เบญจวรรณ   ธวัชสภุา        วันที่รายงาน  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2558      โทรศัพท์ 0 2590 4349 

 

ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนินกจิกรรม
ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

ขาดระบบประเมิน
และควบคุมการ
จัดการข้อมูลข่าวสาร 
O1 

ประเมินและควบคุมการจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร 
1.ประชุมการจดัท าคู่มือแนว
ทางการปฏิบัติการจัดท า
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

5(X3) 
 
 

 

 5 (Y4) เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการจดัท าสถานการณด์้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

1(X3)  1 (Y4)  

2. ประชุมก าหนดรูปแบบในการ
ส ารวจและพัฒนา template 
ข้อมูลสถานการณฯ์ 

  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบแนว
ทางการส ารวจและการใช้ template 
ข้อมูลสถานการณฯ์ 
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ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการด าเนินกจิกรรม
ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

 3. ประสานและรวบรวมข้อมลู
สถานการณ์ฯ(ข้อมูลมาจากการใช้
แบบส ารวจ/ข้อมูลทตุิยภมูิจาก
แหล่งข้อมูลอื่น/ข้อมลู อสธจ./
ข้อมูลการเฝูาระวัง) 

  ได้รับข้อมลูสถานการณ์ฯ จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ และจากการส ารวจ
ของพื้นที่มาท่ีส่วนกลาง  

 
 

  ประสานงานเพิ่มเติมผ่าน
ช่องทางต่างๆทั้งโทรศัพท์ 
E-mail และลงพื้นที่เพื่อ
ประสานและรวบรวม
ข้อมูล 

 4. วิเคราะห์ข้อมลูและจัดท า
รายงานสถานการณฯ์เพื่อสื่อสาร
และเตือนภัย 

  ข้อมูลสถานการณฯ์ที่วิเคราะห์แสดง
ให้เห็นสถานการณส์ าคัญไดเ้บื้องตน้ 

  - 

 5. จัดท ารายงานสถานการณ์ฯ
ระดับประเทศ 

  รายงานสถานการณฯ์ ในส่วนท่ีเปน็
ภาพรวม  

  จัดการประชุมแลกเปลี่ยน
สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ผู้เกี่ยวข้องร่วมจัดท า
รายงานสถานการณ ์

 6. รวบรวมข้อมูลเฝูาระวังจากพ้ืนที่
น ามาประมวลผล/วิเคราะห์และ
สรุปในภาพประเทศ 

  ข้อมูลเฝาูระวังในประเด็นต่างๆจาก
พื้นที ่

  - 
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สรุปผลด าเนินการ 
1) จัดท าคู่มือ แนวทางการจัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพและเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
2) จัดท าแบบส ารวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับคณะท างานและกรมควบคุมโรค 
3) การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
4) การออกแบบและพัฒนา Template พร้อมคู่มือการใช้งาน เพื่อเป็นเครื่องมือรายงานสถานการณ์ฯ 
5) การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ในพ้ืนที่และจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ   น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าสถานการณ์

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
6) จัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

ปัญหาอุปสรรค 
เครื่องมือส าหรับการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบส ารวจที่จัดท าขึ้นและTemplateบันทึกข้อมูลและประมวลผลยังมี

จุดอ่อนและข้อจ ากัดบางอย่างที่ท าให้ได้ข้อมูลจากพ้ืนที่ได้ไม่ครอบคลุมในเรื่องที่ก าหนด ซึ่งต้องชี้แจงการใช้เครื่องมือ
ต่างๆเหล่านี้ให้ผู้น าไปใช้ให้มีความเข้าใจและเต็มใจให้ข้อมูลตามเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาและพัฒนาต่อไป
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเอ้ือต่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย 
  
สรุปผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ดังนี้ 
 1. โครงการที่คัดเลือกทั้ง 8 โครงการตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์ มีการด าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จทุกกิจกรรม และตัวชี้วัดของทุกโครงการประสบผลส าเร็จตามค่าเปูาหมายที่ก าหนด 
 2. ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณพบว่าโครงการในแต่ละประเด็นงานมีระดับความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบ
กับระดับความเสี่ยงเมื่อเริ่มด าเนินการ ณ เดือนมิถุนายน 2558และระดับความเสี่ยงที่คงเหลือ อยู่ในระดับต่ าที่สามารถ
ยอมรับได้เม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ ณ เดือนกันยายน 2558 
 3. ผลการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ทุกโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
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ตารางที่ 4 ตารางแผนภูมิความเสี่ยงเมื่อเริ่มด าเนินการเทียบกับสิ้นปีงบประมาณ 

 
 

 

 

ระดับความเส่ียง >15 คะแนน 
(ยอมรับไม่ได้) 
ระดับความเส่ียง <15 คะแนน 
(ยอมรับได้) 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (X) 
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ค าอธิบาย 
 วงกลมหมายเลขแทน “โครงการ”และ “โครงการ (กิจกรรม)” ตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย 
 

 1.โครงการแม่ลูกสุขภาพดีชีวีมีสุข 

 2.โครงการเด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี 

 3.โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน 

 4.โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ (…) 

 5.โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
(Care Giver) 

 6.โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) 

 7.โครงการการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

 8.โครงการจัดท าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝูาระวังและสุขภาพ 

 
สัญลักษณ์    เป็นระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ณ เดือนมิถุนายน  2558 
             เป็นระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ณ เดือนกันยายน 2558 
 จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่าทุกประเด็นความเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ลดลงจากระดับความเสี่ยงเริ่มต้น ณ เดือนมิถุนายน 
2558 และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 

1 1 

2 2 

3 3 

4(…) 4(…) 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
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แบบฟอร์มการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบูรณาการยุทธศาสตร์กรมอนามัย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
 

แผนบูรณาการด้าน ............................................................................................................................. ...... 
ขั้นตอน การเตรียมโครงการก่อนการก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง (ตาราง ก.) 
ตาราง ก. 

ประเด็นงาน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 
     
     
     
     
     

 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดเปูาหมายการบริหารความเสี่ยง 
 1.1 วัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เพ่ือให้โครงการที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นงาน.......................................................... มีประสทิธิภาพในการด าเนินการสามารถ 
บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้  ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตาม เปูาประสงค์ของประเด็นงาน กลยุทธ์พันธกิจ  และ วิสัยทัศน์ของกรมอนามัย 

  
  



133 
 

 
   
 

1.2 การพิจาณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 ตารางคัดเลือกโครงการและจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ประเด็นงาน โครงการ 

ความ
สอดคล้อง
กับกลยุทธ์  

(a) 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

 
(b) 

ตัวช้ีวัดส าคัญ 
ในแต่ละ
ระดับ 
(c) 

ความส าคัญ
ของโครงการ 

(axbxc) 

      
      
      

 
1.3 โครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 แผนบูรณาการ :  ...............................................................................................................  
 โครงการ  :  ............................................................................................................................. ... 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ  :  

1. ................................................................................................... .............................. 
2.  ............................................................................................................................. .... 
3.  ....................................................................................... .......................................... 

 กิจกรรมโครงการ  :   
1.  ............................................................................................................................. .... 
2.  ................................................................................................................................. 
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 เปูาหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ  :    

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

   

 
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง 
 แผนบูรณาการ :  .......................................................................................................................  
 โครงการ  :  ........................................................................................................................... ............ 
 
ตารางระบุความเสี่ยงโครงการ 
 

กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
การมีส่วน

ร่วม 
ความ

โปร่งใส 
การ

ตอบสนอง 
การ

รับผิดชอบ 
นิติธรรม 

การกระจาย
อ านาจ 

ความเสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น 
ฉันทามติ 
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ขั้นตอนที่ 3และข้ันตอนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
1) ตารางการประเมินความเสี่ยง 

ประเภทของความ
เสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการ

กับความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

        
        
        
        

2) จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5         

4          

3          

2          

1          

 1 2 3 4 5 

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ (X) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 

ระดับความเส่ียง >15 คะแนน 
(ยอมรับไม่ได้) 
ระดับความเส่ียง <15 คะแนน 
(ยอมรับได้) 
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ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตารางการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ 

ประเด็น
ความ
เสี่ยง 

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง 

ปีพ.ศ. 2557 ปีพ.ศ. 2558 ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย     

                                  

                                  

                                  

ขั้นตอนที่ 6 ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง 
ตารางข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยงโครงการ 

ข้อมูลที่ต้องการ ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย 
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ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง 
การติดตามและเฝูาระวังความเสี่ยง โครงการ...................................................................................... .. ก าหนดให้มีการสรุปผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่

ก าหนด ดังนี้ 
- คณะท างานบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ส่งกองแผนงาน (เลขานุการ

คณะกรรมการหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) ภายในเดือนมิถุนายน 2558 เสนอผู้บริหารกรมอนามัย 
- คณะท างานบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน และสรุปผล การด าเนินงาน ณ 

สิ้นปีงบประมาณ ส่งกองแผนงาน (เลขานุการคณะกรรมการหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสนอผู้บริหารกรมอนามัย โดย
แสดงผลส าเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ หากเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป (พ.ศ.2559) ให้
สรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่โดยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม /บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
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แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ....................................................................................... หน่วยงาน .............................................................................................  
โครงการ ............................................................................................................................. . 
ตัวช้ีวัดโครงการ .............................................................................................................................  
ผลการการด าเนินงานตามตวัชี้วัด ............................................................................................................. ................ 
ประเด็นความเสี่ยง ........................................................................................................................  
ช่วงไตรมาสที่รายงาน  ไตรมาสที่ 3     สิ้นเดือนมิถุนายน 2558    
ผู้รายงาน.......................................................................... วันที่รายงาน..30....เดือน..มิถุนายน....พ.ศ. 2558โทรศัพท์..................................................... 

แผนบริหารความเสี่ยง(1) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง (2) 

กิจกรรมตาม
แนวทางการ
จัดการความ

เสี่ยง 
(1-1) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ
ของการด าเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง (1-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(1-3) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

(1-4) 

ความคืบหน้า
การด าเนิน

กิจกรรมตาม
แนวทางการจัด
ความเสี่ยง(2-1) 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

(2-2) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินการ 
 

(2-3) 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 
 

(2-4) 

ปัญหา 
อุปสรรค 

 
 

(2-5) 

ข้อเสนอ 
แนะการ
แก้ไข 

 
(2-6) 

หลักฐาน/
เอกสาร 
อ้างอิง 

 
(2-7) 
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ค าอธิบายตารางการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง 
(1) แผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(1-1) ให้ระบุกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(1-2) ให้ระบุเปูาหมาย/ผลส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(1-3) ให้ระบุระยะเวลาการด าเนินการของกิจกรรมตามแนวทางการจัดความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
(1-4) ให้ระบุงบประมาณในการด าเนินการของกิจกรรมตามแนวทางการจัดความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(2) ผลการติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

(2-1) ให้ระบุความคืบหน้าของการด าเนินการกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงมีการด าเนินการอย่างไร เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในช่อง (1-1) หรือไม่
และหากมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนล่วงหน้าไปก่อนที่ระบุไว้ ให้รายงานผลการด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

(2-2) ให้ระบุผลส าเร็จในการด าเนินการของกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในช่อง (2-1)  
(2-3) ให้ระบุระยะเวลาการด าเนินการของกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในช่อง (2-1) 
(2-4) ให้ระบุงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการของกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงตามท่ีระบุไว้ในช่อง (2-1) 
(2-5) ให้ระบุปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินการกิจกรรมความเสี่ยงตามท่ีระบุไว้ในช่อง (2-1) 
(2-6) ให้ระบุข้อเสนอแนะการแก้ไขในการด าเนินการจัดการกับปัญหาอุปสรรคตามที่ระบุไว้ในช่อง (2-5) 
(2-7) ให้ระบุหลักฐาน/เอกสารอ้างอิงตามผลส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในช่อง (2-2) 
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แบบฟอร์มติดตามความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดือน) กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558 
ประเด็นงาน  .......................................................................................     หน่วยงาน  ....................................................................................... 
โครงการ  ....................................................................................... 
ตัวช้ีวัดโครงการ  ....................................................................................... 
ผลการการด าเนินงานตามตวัชี้วัด  .......................................................................................  
ช่วงไตรมาสที่รายงาน ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) กันยายน 2558 
ผู้รายงาน  วันที่รายงาน 30  เดือน. กันยายน  พ.ศ. 2558 โทรศัพท์02 590-4558 

ประเด็น 
ความเสี่ยง 

กิจกรรมแนวทาง 
การจัดการความ

เสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 มิ.ย. 58 

ผลส าเร็จของการ
ด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง  
ณ 30 ก.ย. 58 

แผนงาน/มาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติม 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

โอกาส X 
ผลกระทบ 

ผลกระทบ 
(X) 

โอกาสเกิด 
(Y) 

โอกาส X 
ผลกระทบ 

โปรดระบุ
ประเด็นความ
เสี่ยงท่ีก าหนดไว้
ในแผนบริหาร
ความเสีย่งกรม
อนามัย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

โปรดระบุกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสีย่งท่ี
ก าหนดไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยงกรม
อนามัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

โปรดวิเคราะห์
ตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยงที่
ก าหนดไว้ใน
แผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ
(ตารางการ
ประเมินความ
เสี่ยง) 

โปรดวิเคราะห์
ตามแนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยงที่ก าหนดไว้
ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ
(ตารางการ
ประเมินความ
เสี่ยง) 
 

 ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการ
จัดการความเสีย่งท่ี
ก าหนดไว้ในแผน
บริหารความเสี่ยงกรม
อนามัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

โปรดวิเคราะห์
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง
ที่ก าหนดไว้ใน
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ (ตาราง
การประเมินความ
เสี่ยง) 

โปรดวิเคราะห์
ตามแนวทางการ
จัดการความเสี่ยง
ที่ก าหนดไว้ใน
แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ(ตารางการ
ประเมินความ
เสี่ยง) 
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ภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ 
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