
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

1.ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 
2.การ
จัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 15 
1.จัดทำแผน
กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 
2. จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 
3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ประชุม 1 ครั้ง จัดประชุม 1 ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ตามเป้าหมาย 
ดำเนินงานได้
เป็นไปตามแผนที่
กำหนด 

- - 455,600 455,599.58 0.42 

แบบฟอร์มที่ 5 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 18 
1.จัดทำแผน
กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 
2. จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 
3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ยกเลิกกิจกรรม  - - 21,400 - 21,400 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่

กิจกรรมที่ 4 ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง - - 2,100 875 1,225 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 
2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้ตามเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 17 
1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 23,000 14,500 8,500 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

อย่างน้อย 1 
เดือน 
2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 12 
1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 
2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 48,720 22,610 26,110 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 2 
1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 
2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 30,000 4,185 25,815 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม

กิจกรรมที่ 5 
1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 25,200 15,900 9,300 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ประชุมตาม
เป้าหมาย 

ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 
2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 6 
1.ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
2.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น

ประชุม 1 ครั้ง 1 ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ตามเป้าหมาย 

- - 46,000 3,610 42,390 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 
3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 
 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 
1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

ประชุม 3 ครั้ง 
โดยจัดประชุม 

เดือนพฤษภาคม 1 
ครั้ง ดำเนินการ

เรียบร้อย 
 
 
  

 วางแผนจัด
ประชุมอีก 2 
ครั้งในเดือน
สิงหาคมและ

กันยายน 

- 44,700  
  

3,435 41,265 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 8 
1.ประสาน
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า 
2.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

ประชุม 2 ครั้ง ดำเนินการเสร็จ
สิ้น ปรับรูปแบบ

การ 
จัดประชุมเป็น

ออนไลน์  

- - 170,960 4,750 166,210 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 14 
1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 
2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ประชุม 1 ครั้ง ดำเนินการเสร็จ
สิ้น 

- - 53,100 53,100 - 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 7 
ติดต่อประสาน
โรงพยาบาลที่
ได้รับการประเมิน 
เพ่ือเตรียมการ
ดำเนินการ
ล่วงหน้า 

จัดพิมพ์คู่มือ
มาตรฐานงาน

อนามัยแม่และเด็ก 

มีการปรับแผน
กิจกรรมเพ่ือให้

ได้ผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัติ

การที่วางไว้ 

- - 133,600 229,285 - 95,685 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 9 
1.จัดทำแผน
กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 
2. จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

1.อบรมออนไลน์ 
 1 ครั้ง 
2.จัดพิมพ์คู่มือ 
3.พิมพ์โปสเตอร์ 
4.จัดงานขับเคลื่อน 
1 งาน  

ไม่สามารถจัด
ประชุมตามรูป

แบบเดิมได้ 
ปรับเปลี่ยนเป็น
รูปแบบประชุม

ออนไลน์ 
งบประมาณท่ีใช้ 
ลดลงจึงปรับ
งบประมาณ

- - 658,150 592,335 65,815 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 
 

บางส่วนไปทำ
กิจกรรมอ่ืน 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 13 
1.จัดทำแผน
กำหนดระยะเวลา
ดำเนินการชัดเจน 
2. จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 

ยกเลิกกิจกรรม - - - 600,000 - 600,000 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

3. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่
เข้าร่วม
ประชุมตาม
เป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 3  
1.จัดทำหนังสือ
เชิญประชุม
ล่วงหน้าอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร
อย่างน้อย 1 
เดือน 
2. มีการประสาน
ติดตามผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศัพท์ 
ไลน์ 

จัดประชุม 1 ครั้ง  ดำเนินการเสร็จ
สิ้น 

- - 15,140 3,350  11,790 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 10 
ติดต่อประสาน
พ้ืนที่ที่จะลงนิเทศ
ติดตามเพ่ือ
เตรียมการ
ดำเนินการ
ล่วงหน้า   

 ปรับแผนเป็น
กิจกรรมอ่ืน 

  64,960 
 

- 64,960 
 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 11 
1.วางแผนการ
จัดพิมพ์และระบุ
ในสัญญาการจ้าง
พิมพ์ให้ชัดเจน 
2.จัดทำต้นฉบับ
ให้เสร็จก่อนจัด
จ้าง  

 ปรับแผนเป็น
กิจกรรมอ่ืน 

  190,000 - 190,000 

การจัดการ
ดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 16 1 งาน 1 งาน  
ดำเนินการจัดจ้าง

- - 300,000 300,000 0 



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

1.วางแผนการจัด
จ้างและระบุใน
สัญญาการจ้างให้
ชัดเจน 

และรวบรวม
ข้อมูลได้ตาม

กำหนด 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 19 
1.วางแผนการ
จัดพิมพ์และระบุ
ในสัญญาการจ้าง
พิมพ์ให้ชัดเจน 
2.จัดทำต้นฉบับ
ให้เสร็จก่อนจัด
จ้าง    

เลื่อนกิจกรรมเป็น
ไตรมาส 4 

   397,900   

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 20 
1.วางแผนการ
จัดพิมพ์และระบุ
ในสัญญาการจ้าง
พิมพ์ให้ชัดเจน 

ปรับกิจกรรมเป็น
พิมพ์แนวปฏิบัติ
ให้บริการตรวจคัด
กรองกลุ่มอาการ
ดาวน์ในหญิง

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในเดือน

สิงหาคม 

  490,470 
(งบประมาณ
หลังปรับ
กิจกรรม

  



ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตาราง

แผน) 

กิจกรรมตาม
แนวทาง 

การจัดการความ
เสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/
ผลสำเร็จของการ

ดำเนินการ
กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่า
จะดำเนินการใน

ปี 2565 
เพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงที่

ยังคงอยู่ 

งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมด

ไป 

ดำเนินงาน
แล้วความ

เสี่ยงยังคงอยู่ 

ตั้งไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

2.จัดทำต้นฉบับ
ให้เสร็จก่อนจัด
จ้าง    

ตั้งครรภ์ด้วยวิธี 
Quadruple test 
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

153,225 
บาท) 

การจัดการ
ดำเนินงาน
ไม่เป็นไป
ตามแผนที่
กำหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 21 
(เปลี่ยนชื่อ
กิจกรรมเป็น จัด
จ้างดูแลระบบ
ข้อมูลและพัฒนา
งาน อนามัยแม่
และเด็กเพ่ือ
ส่งเสริมการเกิด
อย่างมีคุณภาพ) 
1.วางแผนการ
จัดพิมพ์และระบุ
ในสัญญาการจ้าง
ให้ชัดเจน 

จัดจ้างดูแลระบบ 
 1 ระบบ 

 ทำดำเนินการจัด
จ้างเรียบร้อยแล้ว 
โดยเบิกเงิน 2 
งวด เมษายน 
60,000 บาท  
และ กรกฎาคม 
40,000 บาท  

- - 100,000 100,000 0 

 
 



หมายเหตุ  
กิจกรรมที่ 9 อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายสุขภาพระดับ
จังหวัด งบประมาณ 658,150 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่
สามารถจัดประชุมตามรูปแบบเดิมได้ จึงปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบประชุมออนไลน์ งบประมาณที่ใช้ลดลงจึงปรับ
งบประมาณบางส่วนไปทำกิจกรรมอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยปรับเป็น
กิจกรรมดังนี้  
 - อบรมพัฒนาศักยภาพทีมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายสุขภาพระดับจังหวัด
ผ่านระบบ Web Conference งบประมาณ 60,950 บาท 
 - พิมพ์แนวปฏิบัติให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ด้วย Quadruple test 
งบประมาณ 32,985 บาท 
 - พิมพ์โปสเตอร์แผนภูมิแนวทางการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ก่อนคลอด งบประมาณ 
336,000 บาท  
 - การจัดงานขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร งบประมาณ 
162,400  
กิจกรรมที่ 7 ประเมินรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ
จังหวัด งบประมาณ 133,600 บาท  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินรับรอง
มาตรฐานได้ จึงปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอ่ืน เพ่ือให้ได้ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยปรับเป็น
กิจกรรมดังนี้  
 - พิมพ์คู่มือมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสำหรับสถานพยาบาล และเครือข่ายระดับจังหวัด 
งบประมาณ 229,285 บาท  
กิจกรรมที่ 13  ยกเลิกกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 20 ปรับกิจกรรมเป็น พิมพ์แนวปฏิบัติให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ด้วย
วิธี Quadruple test สำหรับผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ 34,275 ,32,985 และ 120,240 บาท รวม
งบประมาณ ทั้งสิ้น 153,225 บาท 
 


