
๑ 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
๑. ผลงานโดยสรุปจากการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๑. มีนโยบายสาธารณะทั้ง
ระดับชาติ หรือระดับพื้นที่ ที่เกิด
จากกระบวนการ 4PW  ที่
สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพ
แห่งชาติ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ เรื่อง  

๑.  มี น โยบายสาธารณะแบบมี ส่ วนร่ วม
ระดับชาติ ที่สอดคล้องตามธรรมนูญฯ จ านวน 
๕ เรื่อง แบ่งเป็น ระดับชาติ ๔ เรื่อง ระดับ
พ้ืนที่ ๑ เรื่อง 
๒. มีข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ จ านวน 
๑๐ เรื่อง แบ่งเป็น ระดับชาติ จ านวน ๔ เรื่อง 
และระดับพื้นท่ี จ านวน ๖ เรื่อง และอยู่ระหว่าง
การขับเคลื่ อนเ พ่ือประกาศเป็นนโยบาย
สาธารณะต่อไป 
 

๑.  มีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องตามธรรมนูญฯ จ านวน ๕ เรื่อง แบ่งเป็น 
๑.๑ ระดับชาติ จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 

 สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๑ “การร่วมสร้างสรรค์พ้ืนที่สาธารณะในเขตเมืองเพ่ือสุข
ภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่ งยืน” (Co-Creating Public Spaces for Healthy 
Cities Towards Sustainable Development) 

 สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๒ “ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุข
ภาวะเด็ก” (E-Sports: Social Responsibility for Child Health) 

 สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๓ “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคไม่ติดต่อ” (Health Literacy for NCDs Prevention and Management)  

 สมัชชาสุขภาพ ๑๑ มติ ๔ “การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม” 
(Consumer Protection in Dental Services) 

๑.๒ ระดับพ้ืนที่ จ านวน ๑ เรื่อง คือ ข้อตกลงร่วมของเครือข่ายมัสยิดดารุ้ลมุตตากีนหมู่ที่ ๖ 
บ้านนาทุ่งกลาง ต าบลเกาะกลาง อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดการปัญหาการระบาดของเชื้อ covid19 (ประกาศเมื่อ
วันที ่๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓) 
๒. มีข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะระดับชาติที่ผ่านการรับรองจากการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม



๒ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จ านวน ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ของข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ผ่านการรับรองจากสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่ 

 สมัชชาสุขภาพ ๑๒ มติ ๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้
สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 

 สมัชชาสุขภาพ ๑๒ มติ ๒ วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 

 สมัชชาสุขภาพ ๑๒ มติ ๓ รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง 

 สมัชชาสุขภาพ ๑๒ มติ ๔ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

๓. ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพ้ืนที่จาก 4PW ผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัด ในเขต ๕ และ ๖ 
จ านวน ๖ เรื่อง ได้แก่ 
๓.๑ พ้ืนที่เขต ๕ จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นผู้สูงอายุ เรื่อง “การออม” จ.ราชบุรี (สมัชชาจังหวัด
ราชบุรี วันที่ ๕ พ.ย. ๖๒)  

 ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นผู้สูงอายุ จ.กาญจนบุรี  (สมัชชาจังหวัดกาญจนบุรี 
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๒) 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นการจัดการขยะ จ.กาญจนบุรี  (สมัชชาจังหวัด
กาญจนบุรี วันที่ ๒๕ พย. ๖๒) 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นอาหารปลอดภัย   จ.กาญจนบุรี (สมัชชาจังหวัด
กาญจนบุรี วันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๒) 



๓ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๓.๒ พ้ืนที่เขต ๖ จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 

 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการจัดการสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยการสร้างความมั่นคงและ
สิทธิในที่ดิน ประเด็น ที่ดิน (สมัชชาจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒) เพ่ือขอใช้
ประโยชน์ในบริเวณที่ราชพัสดุหรือที่ดินของรัฐ ที่มีสภาพรกร้างว่างเปล่า บริหาร
จัดการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์  

 ข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็นผู้สูงอายุ  มิติด้านเศรษฐกิจ เรื่องการออกแบบระบบ
การออมเพ่ือสังคมสูงวัย (สมัชชาจังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒) โดยให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับรองสิทธิของผู้ปลูกไม้ยืนต้นในการตัด/แปรรูป/จ าหน่ายไม้ยืนต้นที่ปลูกขึ้นใน
พ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง เพ่ือที่จะได้เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าส าหรับการออมเพ่ือ
เตรียมเข้าสู่ความเป็นผู้สูงอายุในอนาคต และสวัสดิการระยะยาวของตนได้  

๔. สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ (คจ.คส.) เพ่ือจัดท า 
(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของประเทศไทยและของภูมิภาคท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์
การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพในโลกปัจจุบัน น าเสนอต่อ คจ.คส. เพ่ือเห็นชอบก่อน
น าเข้า คสช. ต่อไป 
๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) และคณะอนุกรรมการ
แต่งตั้งโดย คจ.สช. ๓ ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมและ
สร้างการเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับชาติ 



๔ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๖. อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดเวทีปรึกษาสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากภาคีกลุ่ม
เฉพาะและผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Consultation) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและ
ระบบรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย ก่อนเสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
๗. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ านวน ๕๓ จังหวัดใน 
๑๒ เขตพ้ืนที ่เพ่ือด าเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น ๘๙ ประเด็น ได้แก ่
๗.๑ เขต ๑ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน ๖ จังหวัด รวม ๑๔ ประเด็น 
๗.๒ เขต ๒ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๔ จังหวัด รวม ๔ ประเด็น 
๗.๓ เขต ๓ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๓ จังหวัด รวม ๗ ประเด็น 
๗.๔ เขต ๔ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๕ จังหวัด รวม ๗ ประเด็น 
๗.๕ เขต ๕ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๕ จังหวัด รวม ๖ ประเด็น 
๗.๖ เขต ๖ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๔ จังหวัด รวม ๗ ประเด็น 
๗.๗ เขต ๗ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๒ จังหวัด รวม ๔ ประเด็น 
๗.๘ เขต ๘ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๗ จังหวัด รวม ๑๓ ประเด็น 
๗.๙ เขต ๙ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๒ จังหวัด รวม ๔ ประเด็น 
๗.๑๐ เขต ๑๐ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๔ จังหวัด รวม ๔ ประเด็น 
๗.๑๑ เขต ๑๑ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๖ จังหวัด รวม ๑๑ ประเด็น 
๗.๑๒ เขต ๑๒ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๕ จังหวัด รวม ๘ ประเด็น 

๒. กลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพหรือชื่ออ่ืนที่มี
หลักการส าคัญคล้ายกัน ที่เกิด

สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะท างาน 4PW 
ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบูรณาการ
การท างานระดับจังหวัด จ านวน ๒๐ จังหวัด 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่คณะท างาน 4PW ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบูรณา
การการท างานระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการ  



๕ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

จากกระบวนการ 4PW เป็น
เครื่องมือสร้างสุขภาวะใน
ภาพรวมของจังหวัด จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑๐ จังหวัด   

ใน ๑๒ เขตพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนากลไกสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพหรือชื่อ อ่ืนที่มี
หลักการส าคัญคล้ายกัน ที่เกิดจากกระบวนการ 
4PW เป็นเครื่องมือสร้างสุขภาวะในภาพรวม
ของจังหวัด  

 มีกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดหรือกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ที่
สามารถบริหารจัดการระบบงานต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงเชื่อมโยงและสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพ่ือหนุนเสริมการท างานระดับพ้ืนที่ได้ 

 มีการขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามเครื่องมือต่างๆ ภายใต้ พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 มีการยกระดับการจัดสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด ให้เป็นพ้ืนที่การท างานกลาง
ร่วมกันของทุกเครือข่ายในการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะได้ 

ทั้งนี้ ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จ านวน ๒๐ จังหวัด ใน ๑๒ เขตพ้ืนที่ เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๓๕ ประเด็น ได้แก ่
๑. เขต ๑ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน ๒ จังหวัด รวม ๓ ประเด็น 
๒. เขต ๒ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๑ จังหวัด รวม ๑ ประเด็น 
๓. เขต ๓ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๒ จังหวัด รวม ๓ ประเด็น 
๔. เขต ๔ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๑ จังหวัด รวม ๔ ประเด็น 
๕. เขต ๕ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๒ จังหวัด รวม ๒ ประเด็น 
๖. เขต ๖ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๒ จังหวัด รวม ๔ ประเด็น 
๗. เขต ๗ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๒ จังหวัด รวม ๔ ประเด็น 
๘. เขต ๘ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๑ จังหวัด รวม ๓ ประเด็น 
๙. เขต ๙ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๒ จังหวัด รวม ๒ ประเด็น 
๑๐. เขต ๑๐ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๑ จังหวัด รวม ๑ ประเด็น 
๑๑. เขต ๑๑ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๒ จังหวัด รวม ๓ ประเด็น 
๑๒. เขต ๑๒ สนับสนุนโครงการฯ จ านวน  ๒ จังหวัด รวม ๕ ประเด็น 



๖ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๓. มีธรรมนูญสุขภาพต าบลหรือ
ชื่ออ่ืนที่มีหลักการส าคัญคล้ายกัน 
ที่เกิดจากกระบวนการ 4PW  
เป็นเครื่องมือสร้างสุขภาวะของ
พ้ืนที่ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ 
ต าบล  

๑. มีธรรมนูญสุขภาพต าบลหรือชื่อ อ่ืนที่มี
หลักการส าคัญคล้ายกัน ที่เกิดจากกระบวนการ 
4PW  จ านวน ๑๕ ต าบล 
๒. มีร่างธรรมนูญสุขภาพต าบลหรือชื่ออ่ืนที่มี
หลักการส าคัญคล้ายกัน ที่เกิดจากกระบวนการ 
4PW  จ านวน ๓ ต าบล 
๓. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนบูรณาการ 

“รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-

๑ ๙ ”  ร่ ว ม กั บ ภ า คี ทุ ก ภ า ค ส่ ว น เ พ่ื อ จั ด

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อตกลง

ร่วม หรือธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด ทุก

ต าบล 

 
 
 

๑. มีธรรมนูญสุขภาพต าบลหรือชื่ออ่ืนที่มีหลักการส าคัญคล้ายกัน ที่เกิดจากกระบวนการ 
4PW ในพ้ืนที่เขต ๕ ๖ ๑๐ ๑๑ จ านวน ๑๕ ต าบล ดังนี้ 
๑.๑ พ้ืนที่เขต ๕ จ านวน ๓ ต าบล ได้แก่ 

 ธรรมนูญสุขภาพต าบลหนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ประกาศวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒) 

 ธรรมนูญสุขภาพเมืองคุณภาพชีวิตต าบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ประกาศวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ) 

 ธรรมนูญผู้สูงอายุบ้านรางจิกพัฒนา ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  (ประกาศ
วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๒) 

๑.๒ พ้ืนที่เขต ๖ จ านวน ๕ ต าบล ได้แก่ 

 ธรรมนูญสุขภาพต าบลดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๒) 

 ธรรมนูญสุขภาพต าบลหนองคันทรง  อ าเภอเมือง จังหวัดตราด (ประกาศเมื่อวันที่ 
๕ ธ.ค. ๒๕๖๒) 

 ธรรมนูญสุขภาพต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ประกาศเมื่อวันที่       
๕ ธ.ค. ๒๕๖๒) 

 ธรรมนูญสุขภาพต าบลตะกาง  อ าเภอเมือง จังหวัดตราด (ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ 
ธ.ค. ๒๕๖๒) 

 ธรรมนูญสุขภาพต าบลเกาะกูด อ าเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (ประกาศเมื่อวันที่ 
๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๒) 



๗ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๑.๓ พ้ืนที่เขต ๑๐ จ านวน ๕ ฉบับ ได้แก่ 

 ธรรมนูญต าบลปรางค์กู่ อ. ปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ (ประกาศเมื่อวันที่ ๔ ต.ค. 
๒๕๖๒) 

 ธรรมนูญต าบลโนนสัง อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ (ประกาศเมื่อวันที่ ๘ ต.ค. 
๒๕๖๒) 

 ธรรมนูญต าบลหนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๒) 

 ธรรมนูญต าบลเมืองจันทร์ อ าเภอเมืองจันทร์  จังหวัดศรีสะเกษ (ประกาศเมื่อวันที่  
๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะ
เกษ) 

 ธรรมนูญสร้ างนกทา ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส  โควิด  ๑๙   อ . เมือง                   
จ.อ านาจเจริญ  (ประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๓  ณ อบต.สร้างนกทา อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ)   

๑.๔ พ้ืนทีเ่ขต ๑๑ จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 

 ธรรมนูญสุขภาพต าบลสี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (ประกาศเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. 
๒๕๖๒) 

 ธรรมนูญสุขภาพต าบลนาใต้ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อวันที่ ๑ 
ต.ค. ๒๕๖๒) 

๒. มีร่างธรรมนูญสุขภาพต าบลหรือชื่อ อ่ืนที่มีหลักการส าคัญคล้ายกัน ที่ เกิดจาก
กระบวนการ 4PW ในพ้ืนที่เขต ๕ และ ๑๐ จ านวน ๓ ต าบล ดังนี้ 
 



๘ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๒.๑ พ้ืนที่เขต ๕ จ านวน ๒ ต าบล ได้แก่ 

 (ร่าง) ธรรมนูญผู้สูงอายุต าบลดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี  

 (ร่าง) ธรรมนูญชุมชนเพ่ือการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสู่คุณภาพชีวิต ต.ปาก
แพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

๒.๒ พ้ืนที่เขต ๑๐ จ านวน ๑ ต าบล ได้แก่ 

 (ร่าง) ธรรมนูญต าบลต้านภัยโควิด ๑๙ โขงเจียม อ.โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  
๓. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนบูรณาการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-

๑๙” ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อตกลงร่วม หรือ

ธรรมนูญประชาชนสู้ภัยโควิด ทุกต าบล 

๔. มีองค์ความรู้ และหรือ
นวัตกรรม ที่เกิดจากการ
ขับเคลื่อนเครื่องมือตาม พ.ร.บ. 
มาตรา ๕ – ๑๒ หรือเครื่องมือ
อ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจของ สช. 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 

อยู่ระหว่างการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ขับเคลื่อนเครื่องมือตาม พ.ร.บ. มาตรา ๕ – 
๑๒ หรือเครื่องมืออ่ืนๆ ที่เป็นภารกิจของ สช. 
ดังนี้ 
๑. อยู่ระหว่างการถอดบทเรียนความส าเร็จใน
การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็ก
เล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ และการก่อก าเนิดถุงเก็บ
น้ านมแม่ของประเทศไทย 
๒. อยู่ระหว่างจัดท าผลการศึกษาเชิงพฤติกรรม
ผู้บริโภคเก่ียวกับการท า living will 

๑. อยู่ระหว่างการถอดบทเรียนความส าเร็จในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ และการก่อก าเนิดถุงเก็บ
น้ านมแม่ของประเทศไทย 
๒. อยู่ระหว่างจัดท าผลการศึกษาเชิงพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการท า living will โดยมี
การสัมภาษณ์เชิงการตลาดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับบุคคลที่ท าและไม่ท า living will 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คนแล้ว และอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานการศึกษา ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวจะเป็นแนวทางส าหรับการสื่อสารสร้างความ
ตระหนักต่อการท า living will รวมทั้งการจัดท าละคร sit-com ในระยะถัดไป 
๓. อยู่ระหว่างการพัฒนาชุดตัวชี้วัดและจัดท ารายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึง
ประสงค์ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยพบว่า มี 
๑๒ ชุดตัวชี้วัด ๒๔ ตัวชี้วัด จากทั้งสิ้น ๑๔ ชุดตัววัด ๓๒ ตัวชี้วัด ที่มีความพร้อมส าหรับ



๙ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๓. อยู่หว่างการพัฒนาชุดตัวชี้วัดและจัดท า
รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔. อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ือ
วิเคราะห์สถานการณ์ และข้อเสนอในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็น
ส าคัญทางยุทธศาสตร์ จ านวน ๕ ประเด็น 

น าไปจัดท าเป็นรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ฉบับแรก โดยได้ประสาน
ความร่วมมือกับ IHPP ในการรับหน้าที่เขียนวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานสถานการณ์
ระบบสุขภาพไทย ฉบับแรก ปี ๒๕๖๓ โดยใช้งบประมาณจาก สวรส. 
๔. อยู่ระหว่างการสนับสนุนการศึกษาทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ 
และข้อเสนอในการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็นส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
จ านวน ๕ ประเด็น โดยประสานความร่วมมือกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ประเด็น 
๕. อยู่ระหว่างการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่เพ่ือการสืบค้นในระบบ 
Geographic Information System: GIS ของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งวิเคราะห์
ผลการจัดท าธรรมนูญสุขภาพในระดับพ้ืนที่และแสดงผลแบบ dash board เพ่ือการน า
ข้อมูลไปตัดสินใจเชิงนโยบายและการปฏิบัติแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่จากทีมบุคคลภายนอก สอปร. และ สนพ. เพ่ิมเติม 
๖. อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายในระบบ e-office และปรับปรุงเว็บไซค์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
๗. มีจ านวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. 
๒๕๖๓) ทั้งสิ้น ๑๘,๑๒๔ คน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส ๑ จ านวน ๘,๐๑๕ คน โดยเป็นผู้ใช้ราย
ใหม่ร้อยละ ๘๐ 

๕. กระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ตาม พ.ร.บ. มาตรา ๔๐ – ๔๕  
และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ 

๑. มีการติดตามการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ รวม ๑๗ มติ จากทั้งสิ้น ๘๕ 
มติ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ได้แก่ 

๑. อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานตามมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ (คมส.)   



๑๐ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มาตรา ๔๖ – ๔๘ มีการพัฒนาให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและแผน
ยุทธศาสตร์ของประเทศ  และมี
การบูรณาการการขับเคลื่อนเชิง
ระบบหรือมีการประยุกต์ใช้ผ่าน
หน่วยงานในระดับชาติ หรือ
ระดับพื้นที่ 

 มติ ๑.๑๐ สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรง
ทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเรื่อง
เพศกับเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 มติ ๘.๕ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยา
และการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ 

 มติ ๕.๗ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ 

 มติ ๑.๓  นโยบายแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 มติ ๑.๑๒ นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะ
ของแรงงานนอกระบบ 

 กลุ่มมติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเด็กกับสื่อ
ออน ไลน์  ใน  ๓  มติ  ไ ด้ แก่  มติ  ๑ .๙ 
ผลกระทบจากสื่อต่อเด็กเยาวชนและ
ค ร อ บ ค รั ว  ม ติ  ๕ . ๙  ก า ร จั ด ก า ร
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : 
กรณีเด็กไทยกับไอที และมติ ๑๑.๒ ความ
รับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต
ต่อสุขภาวะเด็ก 

๒. มีการติดตามการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๑๗ มติ จากทั้งสิ้น ๘๕ 
มติ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ได้แก่ 
๒.๑ มติ ๑.๑๐ สุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเรื่อง
เพศกับเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเอดส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ จัดโดยส านัก ๒ 
สสส. เพ่ือรับทราบ (๑) แนวทางการขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๓ ที่เน้นเรื่อง “การ
รณรงค์และขับเคลื่อนการใช้ถุงยางอนามัยที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเอช
ไอวี/เอดส์” (๒) ร่างยุทธศาสตร์ด้านถุงยางอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๔๗๓ ภายใต้
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ (๓) ความก้าวหน้าการพัฒนา
โปรแกรมหลักสูตรการอบรมครูเพศวิถีศึกษาออนไลน์และเครื่องมือในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (๔) ความก้าวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการสนับสนุน
บทบาทเยาวชนเพ่ือติดตามยุทธศาสตร์ภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๒ พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ กรณีจังหวัดเชียงใหม่ กรณีกลไกองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและการประสานงานรูปแบบประชารั ฐ  จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  (๕) ความก้าวหน้าในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (๖) การจัด
สัมมนาสุขภาวะทางเพศในปี ๒๕๖๔  

๒.๒ มติ ๘.๕ วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ  

 เข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุล
ชีพ ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ  



๑๑ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย จ านวน 
๔ มติ ได้แก่ มติ ๑.๕ เกษตรและอาหารใน
ยุควิกฤต มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทาง
อาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและ
กระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบ
ด้ านสุ ขภาพจากการ เข้ าสู่ ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้า
เกษตร ที่เป็นอาหาร มติ ๖.๕  ระบบการ
จัดการอาหารในโรงเรียน 

 มติ ๑๑.๔ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตก
รรม 

 มติ  ๑๒.๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ มาตรการท าให้สังคมไทยไร้แร่ใย
หิน 

 มติ ๑๒.๒ วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะ
ครอบครัว 

 มติ ๑๒.๓ รวมพลังชุมชน ต้านมะเร็ง 

 มติ ๑๒.๔ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้
ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

๒.๓ มต ิ๕.๗ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ  

 บูรณาการร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ กับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในการประชุมสัมมนาเชื่อมโยงและท าความเข้าใจเครือข่ายระดับพ้ืนที่ใน
โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพ้ืนที่ต้นแบบการสร้างสังคม
สุขภาวะ ผ่านฝ่ายปกครองคณะสงฆ์  

 จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนบท
บาทของพระสงฆ์ กรณีกลุ่มอาสาพระคิลานธรรม ณ ห้องประชุมสุชน ๑ สช. ที่
ป ระชุ ม เสนอให้ กลุ่ มอาสาพระคิ ล านธรรมขยาย พ้ืนที่ ปฏิบั ติ ก า รจ าก
กรุงเทพมหานครออกไปยังจังหวัดต่างๆ โดยยังคงหลักการเดิม คือ “เน้นคุณภาพ
ของบุคลากรมากกว่าปริมาณ”   

 เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนพระคิลานธรรมและพระคิลานุ
ปัฏฐากบูรณาการสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ ๑ เพ่ือรับทราบสรุปผลการขับเคลื่อนในปี 
๒๕๖๒ แผนการด าเนินงานในปี ๒๕๖๓ รวมทั้งบทบาทการสนับสนุนทั้งฝ่าย
บรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ 

๒.๔ มติ ๑.๓  นโยบายแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยการพัฒนา
สุขภาวะในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ ณ ศอ.บต. จังหวัดยะลา และพิจารณา
ใน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ พ้ืนที่สาธารณะปลอดภัย ความมั่นคงทางอาหาร การ
สื่อสารสาธารณะจากภายในสู่ภายนอก ห้องเรียนสันติภาพ และพ้ืนที่สร้างสรรค์
ส าหรับเยาวชน 



๑๒ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๒. มีประเด็นขับเคลื่อนงานของ กขป. เพ่ือ
แก้ไขปัญหาสุขภาวะใน ๑๓ เขตพ้ืนที่ จ านวน
ทั้งสิ้น ๕๕ ประเด็น และมีการจัดเวทีเ พ่ือ
บูรณาการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่เขต ๑๑ และ 
๑๒ 

๒.๕ มติ ๑.๑๒ นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาวะของแรงงานนอกระบบ  

 เข้าร่วมงาน Informal Labour Fair 2020 ที่จัดโดยกระทรวงแรงงาน เพ่ือสร้าง
ความตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย การรวมตัวเพ่ือ
พัฒนาตนเองในระดับพ้ืนที่และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองตาม
กฎหมายและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระกว่า ๒๐ ล้านคน 

๒.๖ กลุ่มมติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเด็กกับสื่อออนไลน์ ใน ๓ มติ ได้แก่ มติ ๑.๙ ผลกระทบ
จากสื่อต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว มติ ๕.๙ การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ 
ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที และมติ ๑๑.๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอี
สปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก  

 สนับสนุนการจัดประชุมเพ่ือขับเคลื่อนกลุ่มมติฯ ได้แก่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ต่อ (ร่าง) บทบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุม
สานใจ ๒ จัดประชุมหารือเพ่ือเตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อ ข้อเสนอแนวทาง
ยกร่างกฎหมายก ากับดูแลการประกอบการ เพ่ือการปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน  

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ เ พ่ือ  (๑) รับทราบค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการฯ ที่ สป ๒๕/๒๕๖๓ (๒) หารือแนวทางการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติฯ ที่เก่ียวข้องกับบทบาทภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ และ (๓)
พิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการใน ๒ เรื่อง ได้แก่ มาตรการและแนว
ทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากกิจกรรมเกมออนไลน์ในสถานศึกษา และ 



๑๓ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

มาตรการและแนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม  

 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ในการใช้สื่อออนไลน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เพ่ือรับทราบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจาก
การพนันออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๙ และยุทธศาสตร์และแผนด้านการส่งเสริม
และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ รวมทั้งร่วมกันพิจารณา
แผนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ 

๒.๗ กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย จ านวน ๔ มติ ได้แก่ มติ ๑.๕ เกษตรและอาหาร
ในยุควิกฤต มติ ๕.๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
มติ ๕.๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร ที่เป็นอาหาร มติ ๖.๕  ระบบ
การจัดการอาหารในโรงเรียน  

 จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย : กรณีระบบการ
จัดการอาหารในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้า 
บทเรียนและรูปแบบระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ และเป้าหมายการด าเนินงานในปี ๒๕๖๓   

 
 



๑๔ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๒.๘ มติ ๑๑.๔ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตกรรม  

 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพ่ือ (๑) รับทราบค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ สป ๒๕/๒๕๖๓ พิจารณา (๒) หารือแนวทางการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ที่ เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ (๓) พิจารณา (ร่าง) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการใน ๒ เรื่อง 
ได้แก่ มาตรการและแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากกิจกรรมเกมออนไลน์
ในสถานศึกษา และ มาตรการและแนวทางการเสริมสร้างความรอบรู้และทักษะใน
การดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม 

๒.๙ มติ ๑๒.๑ ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการท าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  

 จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนมติฯ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับข้อมติต่างฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อ
มติต่างๆ  

๒.๑๐ มต ิ๑๒.๒ วิถีเพศภาวะ : เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว  

 จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนมติฯ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับข้อมติต่างฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อ
มติต่างๆ 

 
 



๑๕ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๒.๑๑ มติ ๑๒.๓ รวมพลังชุมชน ต้านมะเร็ง  

 จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนมติฯ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับข้อมติต่างฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ซึ่งที่ประชุมได้
มีมติเห็นชอบให้ก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนให้ชัดเจนใน ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
ต้องท าให้อัตราการตรวจคัดกรองมะเร็งครอบคลุมถึงร้อยละ ๙๐ ในปี ๒๕๖๕ และ
ให้ความส าคัญต่อการสร้างความตระหนัก/กระตุ้นประชาชน โดยใช้กลไกภาค
ประชาชนที่หน่วยงานต่างๆมีอยู่ รวมทั้งบูรณาการการจัดท าสื่อและช่องทางการ
สื่อสารร่วมกันเพื่อให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งผู้แทนจาก สสส. ยินดีให้การสนับสนุน 

๒.๑๒ มติ ๑๒.๔ การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง  

 จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนมติฯ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับข้อมติต่างฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ซึ่งที่ประชุมมี
มติให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนมติภายใต้ภารกิจของตน เพ่ือเสนอในการประชุมครั้งต่อไป  

 จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนมติฯ ร่วมกับแกนประสานการขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา (กพย.)  กองบริหารการสาธารณสุข (กบกส.) เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานจากมติการประชุมใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

 
 



๑๖ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๓. มีประเด็นขับเคลื่อนงานของ กขป. เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาวะในเขตพ้ืนที่ทั้ง ๑๓ เขต 
จ านวนทั้งสิ้น ๕๕ ประเด็น โดยมีการบูรณาการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 

 เขต ๑๑ : มีการปรับแผนการด าเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ระบาดของ 
covid19 เพ่ือให้เกิดทิศทางร่วมในการมุ่งรับมือภัยพิบัติจากโรคระบาดรวมถึงภัย
พิบัติจากเหตุการณ์อ่ืนๆ ในอนาคต 

 เขต ๑๓ : ร่วมกับ สปคม. ส านักอนามัย สปสช.เขต ๑๓ จัดเวทีขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การท างานระดับพ้ืนที่ ภายใต้โครงการการพัฒนารูปแบบ พชข. เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจรทางถนนในเขตเมือง เมื่อวันที่  ๗ – ๘ ม.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะ
โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

๖. สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ตาม พ.ร.บ. มาตรา ๕ – ๑๒ มี
การบูรณาการการขับเคลื่อนเชิง
ระบบผ่านหน่วยงานใน
ระดับชาติหรือระดับพื้นที่ 
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล 
สรุปเป็นองค์ความรู้และ
นวัตกรรมได้ 

๑. การขับเคลื่อนงานสิทธิด้านสุขภาพ มาตรา 
๑๒ 

 มี (ร่าง) นิยามปฏิบัติการ (Operational 
definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 
care) ส าหรับประเทศไทย 

 มีแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการระดับ 
รพศ. รพท. ทุกแห่งในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ๑๒ เขตบริการสุขภาพ 

๑. งานพัฒนาและขับเคลื่อนงานสิทธิด้านสุขภาพ 
๑.๑ ก าหนดประเด็นศึกษาสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเปราะบาง จ านวน ๓  เรื่อง ได้แก่ กลุ่ม
แรงงานข้ามชาติ  กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มเด็กและเยาวชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์การด าเนินงานในประเด็นสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มหญิงและกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ  เพื่อก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน 
๑.๒ อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตีความการ
บังคับใช้มาตรา ๗ เพ่ือให้ได้ข้อยุติที่เป็นการจัดการทั้งระบบโดยไม่มีข้อขัดแย้งกันระหว่าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกัน เช่น พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.  ๒๕๖๒ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้น 
๑.๓ ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อน เรื่อง สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 



๑๗ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 จัดการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง  
ครั้งที่ ๓” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ก.พ. 
๒๕๖๓ เพ่ือเป็นเวทีสื่อสารนโยบายการ
ด าเนินการตามมาตรา ๑๒ แก่ผู้บริหาร
ส่วนภูมิภาค ทั้งนี้  ผู้ เข้าร่วมประชุมมี
ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัด
งานฯอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ ๙๑.๘๐    

๒. ขับเคลื่อนงานสิทธิด้านสุขภาพ มาตรา ๑๑ 

   มี ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในราย
กรณีศึกษา เพ่ือจัดท าเอกสารแนวปฏิบัติ
ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (A 
Practical Guide for HIA) ใ น ร า ย
กรณีศึกษา จ านวน ๘ เรื่อง  

   มีร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการจัด
การพลังงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ จ านวน ๑ เรื่อง 

 มีแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการระดับ รพ
ศ. รพท. ทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๑๒ เขตบริการสุขภาพ 

 จัดการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง  ครั้งที่ ๓” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ก.พ. 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด
การจัดงาน “สานพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมดูแลแบบประคับประคองและการตาย
ดี” โดยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๙๗ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารของกระทรวง
สาธารณสุขระดับนโยบายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค บุคลากรสาธารณสุข     
ผู้ให้บริการ นักวิชาการ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท างานเรื่องการเตรียมตัว
ส าหรับวาระสุดท้ายและการตายดี ประชาชนทั่วไป  สื่อมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้าน
สุขภาพ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานฯอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐    

 ปรับปรุง (ร่าง) นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ส าหรับประเทศไทย ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙  
พ.ย. ๒๕๖๒  เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเพ่ือประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  

๒. งานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
๒.๑ ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายกรณีศึกษา เพ่ือ
จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (A Practical Guide for 
HIA) ในรายกรณีศึกษา จ านวน ๘ เรื่อง ได้แก่  



๑๙ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๒.๔ มี (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการจัดการพลังงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน ๑ เรื่อง 

๗. มีการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ที่เกิดจากกระบวนการ 4PW  ใน
ประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญด้าน
สุขภาพอ่ืนๆ ของประเทศ และมี
การบูรณาการการขับเคลื่อนเชิง
ระบบผ่านหน่วยงานใน
ระดับชาติ หรือระดับพื้นที่ 

มีการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับ
สังคมสูงวัย ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญด้านสุขภาพ 
ของประเทศ ดังนี้  
๑. ส านักงานราชบัณฑิต น าเสนอมติสมัชชา

เฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับ
สังคมสูงวัย จ านวน ๔ มติ ต่อนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรม 
รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนฯ 
โดยมีองค์ประกอบจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และ สช.เป็นหนึ่ งในองค์ประกอบของ
คณะท างานชุดนี้ 

๒. อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรการและ
แนวทางรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน
ในอนาคต และเตรียมยกร่าง พ.ร.บ.สังคม
สูงวัยคนไทยอายุยืน 

๑. มีการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการ 4PW  ในประเด็นที่
เป็นปัญหาส าคัญด้านสุขภาพอ่ืนๆ ของประเทศ ได้แก่ 
๑.๑ ข้อเสนอเชิงนโยบายจากเวทีสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย จ านวน ๔ เรื่อง 
ประกอบด้วย  

 ด้านเศรษฐกิจ : การออมเพ่ือสังคมสูงวัย 

 ด้านสังคม : การเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการ ของชมรมผู้สูงอายุ 

 ด้านสภาพแวดล้อม : การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย ๑ ต าบล ๑ 
ศูนย์อยู่ดี 

 ด้านสุขภาพ : ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว 

โดยมีผลการขับเคลื่อนงานข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ดังนี้ 
๑.๑.๑ การด าเนินงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 มีค าสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ ..../๒๕๖๒ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน  

 อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรการและแนวทางรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุ
ยืนในอนาคต และเตรียมยกร่าง พ.ร.บ.สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน 

 
 
 



๑๘ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 การประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ยุทธศาสตร์พลังงานภาคใต้  

 การประเมินผลกระทบของการขับเคลื่อนนโยบายระดับชุมชนท้องถิ่นสู่  "สังคม
อายุรวัฒน์" 

 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพกรณีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดสระบุรี 

 การประเมินผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผลิตยา กรณีประเทศไทยเข้าร่วมเป็น
ประเทศสมาชิกในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 

 การพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเร่งด่วน กรณีศึกษา
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา 

 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของชุมชน กรณีศึกษาโรงงานยางพารา 

 แนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์
อาหารจังหวัดสงขลา ต่อภาวะโภชนาการเด็กแรกเกิด ถึง ๑๒ ป ี

๒.๒ สนับสนุนปฏิบัติการ CHIA จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่  

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน กรณีทะเลน้อย - คลองปากประ ต.
พนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ กรณีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
“มาตราฐานอาหารปลอดภัยจังหวัดเลย”(Loei Safety Food) 

๒.๓ มีข้อเสนอจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HIA Forum จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก่ 
“บทบาทของ HIA ในการสร้างสุขภาวะชุมชนในพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)  



๒๐ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการด าเนินงานเทียบเทียบกับตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

๑.๑.๒ การด าเนินงานร่วมกับส านักงานราชบัณฑิต 

 ส านักงานราชบัณฑิต น าเสนอมติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับ
สังคมสูงวัย จ านวน ๔ มติ ต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนให้เกิด
รูปธรรม รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนฯ โดยมีองค์ประกอบจากภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง และ สช.เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของคณะท างานชุดนี้ 

 
๒. ผลงานโดยสรุปจากการด าเนินงานของส่วนงานสนับสนุน 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กป.) ๑. มีการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนี้ 

 มีความร่วมมือกับเครือข่าย Social Participation Technical Network ภายใต้การสนับสนุนขององค์การอนามัย
โลก เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และขับเคลื่อนเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายเพ่ือให้บรรลุ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามเป้าหมายของ SDG 3.8 โดยมีการหารือและรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก
เครือข่ายในการพัฒนาคู่มือเรื่องการมีส่วนร่วมฯ ในการประชุม The 2nd Face to Face Meeting of Social 
Participation Technical Network ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๒ ณ ประเทศฝรั่งเศส 

 มีความร่วมมือกับเครือข่าย Global Network for Health in All Policies ในฐานะที่ สช เป็นกรรมการบริหาร
เครือข่าย ในการคัดเลือกประธานเครือข่ายคนใหม่ และก าหนดทิศทางการท างานของเครือข่ายใหม่   

 มีความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ส านักงานใหญ่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
เครือข่ายนานาชาติ UHC2030 และเครือข่าย Social Participation Technical Network (SPTN) ในการจัด
ประชุมย่อยเรื่อง The power of participation as a key contributor for countries to progress towards 
UHC เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการนานาชาติประจ าปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (PMAC 2020) 



๒๑ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ณ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผนแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
PMAC ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ก าหนดนโยบายและนักวิชาการจากนานาชาติ   

๒. มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ ดังนี้ 

 เผยแพร่แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมในการสร้าง Health in All Policies ให้แก่ (๑) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรกัมพูชา (๒) คณะผู้บริหารราชอาณาจักรโมร็อกโกและเจ้าหน้าที่องค์การ
อนามัยโลกประจ าราชอาณาจักรโมร็อกโก (๓) เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร ์

 จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ผ่านการดูงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้ง
ที่ ๑๒ ให้แก่ผู้สนใจเรียนรู้จากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน จากองค์กร Center 
for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  กระทรวง
สาธารณสุขสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Asia-Pacific regional civil society network of community-
based and non-governmental organizations on HIV, health, and social justice (APCASO) ประ เ ท ศ
ฟิลิปปินส์ Asian Health Institute (AHI) ประเทศญี่ปุ่น องค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย (WHO) และ 
UNDP   

 เผยแพร่แนวคิดการท างานแบบข้ามภาคส่วนด้วยเครื่องมือและกลไกของ สช. ภายใต้หัวข้อเรื่อง Operationalizing 
the State of UHC Commitment in countries ใ นห้ อ ง ย่ อ ย เ รื่ อ ง  Reaching Those Furthest Behind: 
Consultation on the State of UHC Commitment Report ภายในการประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล 
(PMAC 2020) วันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ 

ส านักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 
(สย.) 

๑. งานบริหารแผนงานงบประมาณ 

 มีแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ของ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากการประชุม คบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๒  



๒๒ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจ านวนเงิน 
๒๐๒.๙๐๖๖ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวนเงิน ๗๐.๓๗๙๔ ล้านบาท และการด าเนินงานตาม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี จ านวนเงิน ๑๓๒.๕๒๗๒ ล้านบาท โดยเข้าชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ และ
วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

 จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๘๘.๖๑๓๖ ลบ.ประกอบด้วย
งบบุคลากรจ านวนเงิน ๘๗.๑๑๓๖ ลบ.และค่าสาธารณูปโภค จ านวนเงิน ๑.๕๐๐๐ ลบ. ส่งส านักงบประมาณเมื่อ
วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

 จัดท ารายละเอียดข้อมูลงบประมาณเพ่ือเบิกเงินงบประมาณ งวดที่ ๒ จ านวนเงิน  ๑๐๑.๕๐๖๖ ล้านบาท เมื่อวันที่  
๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ 

 ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่าน ครม. เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ จ านวนเงิน 
๒๑๔.๒๔๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๖๙.๔๐๖๕ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
๑๔๔.๘๓๗๙ ล้านบาท 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี  

 บริหารจัดการการประชุม Explus จ านวน ๖ ครั้ง 
๒. งานติดตามประเมินผล 

 มีคู่มือตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของ สช. ตามแนวทางการประเมินองค์การ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ กพม. ก าหนด (ผ่านความเห็นชอบ



๒๓ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ และการประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผล ของ สช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๒) 

 มีรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ สช. ตามแนวทางการประเมินองค์กรมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. 

เฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สช. ครั้งที่      

๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว 

 มีคู่มือตัวชี้วัดตามแผนงานหลัก สช. รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับที่ 
๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) 

 มีรายงานผลการด าเนินงานของ สช. ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม
คณะกรรมการบริหาร สช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓) 

 พัฒนากรอบการประเมินและจัดท า TOR จ้างประเมินผล จ านวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) การประเมินผลการด าเนินงาน
ของ สช.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒) การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ สช . ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (๓) การประเมินการด าเนินงานของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 

 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผล (จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
รายงานสรุปการประชุม และสนับสนุนข้อมูลการประชุม) จ านวน ๑ ครั้ง  

๓.  การสนับสนุนงานของ คสช. และ คบ. 

 สนับสนุนให้มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านความเห็นชอบจากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ จ านวน ๔ มติ ส่งผลให้มีนโยบายสาธารณะ จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่  
- มติ ๑ การร่วมสร้างสรรค์พื้นท่ีสาธารณะในเขตเมืองเพ่ือสุขภาวะ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- มติ ๒ ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเก่ียวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็ก 
- มติ ๓ ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อ 
- มติ ๔ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรม 



๒๔ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 สนับสนุนให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย จ านวน ๒ เรื่อง  ได้แก่  มติสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับสังคม
สูงวัย  และข้อเสนอการพัฒนานโยบายและระบบรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะของประเทศไทย  ผ่านความ
เห็นชอบจากการประชุม คสช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒ 

 มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ ตามมาตรา ๑๓(๖) ประกอบด้วย ผู้แทน อปท. (๙)  ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
(๑๐) ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน (ประกาศผลการสรรหา คสช. เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๒)  และเมื่อรายชื่อกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ได้ครบแล้ว สช. จะเสนอร่างประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเรื่องรายนาม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพ่ือให้ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 

 การประชุม คสช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  และมอบให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติลงนามให้
เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓  

 จัดท าหนังสือราชการถึง ๕ หน่วยงาน เพ่ือขอความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วย
ชาติสู้ภัยโควิด19” ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวง
สาธารณสุข  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยให้สนับสนุนกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  อสม.  สภาองค์กรชุมชน กองทุน
สวัสดิการสังคม และกองทุนต่างๆ ในชุมชน ร่วมกันจัดกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดท าข้อตกลงร่วม หรือธรรมนูญ
ประชาชนสู้ภัยโควิด ทุกต าบล ชุมชน หมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น จาก สปสช.  และงบประมาณสนับสนุน พชอ. /ทีมวิทยากรอ าเภอจาก สสส. 

 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ การประชุมของ คบ. จ านวน ๓ ครั้ง และ คสช. จ านวน 
๓ ครั้ง 

 



๒๕ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ส านักอ านวยการ (สอ.) ๑. งานพัฒนาระบบดิจิทัล สช. 

 มี (ร่าง) นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สช. และอยู่ระหว่างการเสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลข้อมูลข่าวสารและระบบดิจิทัลพิจารณาเพ่ือประกาศใช้ในองค์กรต่อไป 

 อยู่ระหว่างพัฒนาขอบเขตงานจ้างเพ่ือพัฒนานโยบาย "แผนรองรับปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัย
พิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan)” 

 แก้ไขและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ e-Office ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

 จัดหาระบบดิจิทัลต่างๆ เพ่ือรองรับนโยบาย Work from Home ในการสนับสนุนการท างานของบุคลากร สช. 
ได้แก่ ระบบ VPN, Cisco Webex, Zoom, Snagit, TeamViewer, Anydesk 4.5 

๒. งานบริหารจัดการส านักงาน 
๒.๑ มีแนวปฏิบัติมาตรฐานในการด าเนินการด้านการเงิน ข้อตกลง และพัสดุ ดังนี้ 

 มี (ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม 
ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ (จะประกาศใช้ในเดือน เม.ย. ๒๕๖๓) 

 มี (ร่าง) ประกาศส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับเงินทดรองจ่าย และ
เงินสดย่อย ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ (จะประกาศใช้ในเดือน เม.ย. ๒๕๖๓)  

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓ 

 มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (แนบท้ายประกาศ) 

 มีประกาศส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการจัดและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะพ้ืนที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น พ.ศ.... 

 มีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ส าหรับการจัดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา (4PW) 

 มีเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ส าหรับการสนับสนุนโครงการด้านวิชาการ 



๒๖ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 มีผังกระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารจัดการงานข้อตกลง 
๒.๒ จัดงานพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกับ ๓ องค์กร ได้แก่ สช. สวรส. และ สรพ. เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.  
๒๕๖๓ 
๒.๓ การควบคุมภายในและความเสี่ยง 

 มีแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่             
๔ ต.ค. ๒๕๖๒  

 มีแผนการบริหารความเสี่ยงของ สช. ประจ าปี ๒๕๖๓ และคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุม คบ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ 

 รายงานผลการติดตามการควบคุมภายในและความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑ ในการประชุม คบ. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. 
๒๕๖๓ 

๓. งานทรัพยากรบุคคล 

 ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากร สช. จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่ก าหนดแล้ว  

 พัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๖๓ และประกาศให้พนักงานทุกระดับ
รับทราบ 

 พัฒนาเกณฑ์การเลื่อนต าแหน่งที่ค านึงถึง High Impact High Value & High responsibility เพ่ือเสนอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรเพ่ือทบทวนผลการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรในปีที่ผ่านมา และร่วมกัน
ก าหนดแผนการท างานประจ าปี 

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องต่าง ๆ 
อาท ิการถอดบทเรียนเข้าร่วมงานสร้างสุขปลายทาง เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓ การจัดการอบรม เรื่อง ฟังเปลี่ยน



๒๗ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวคิดและประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓ 

๔. งานสื่อสารสังคม  
๔.๑ เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ สช. ผ่านสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๔๖๐ ชิ้น คิดเป็น
ร้อยละ ๙๒ (เป้าหมาย ๕๐๐ ชิ้น) แบ่งเป็น หมวดวีดิทัศน์ เผยแพร่จ านวน ๒๐๐ ชิ้น หมวดเสียง เผยแพร่จ านวน ๑๙๐ ชิ้น 
หมวดข่าวสาร เผยแพร่จ านวน ๗๐ ชิ้น     
๔.๒ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารฯ ของ สช. ผ่าน www.healthstation.in.th จ านวน ๓๘,๗๘๔ views คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘ 
(เป้าหมาย ๗๒,๐๗๘ views) 
๔.๓ มีการโพสต์ชิ้นงานสื่อต่างๆ ผ่าน Facebook สช. เฉลี่ยสัปดาห์ละ ๑๐ โพสต์ และมีจ านวนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช. 
ผ่านช่องทางสื่อสาร Online จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๘๒,๖๖๒ ครั้ง (ข้อมูลวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓) 
๔.๔ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายสื่อสารข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์สู่สังคม โดยมีมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ของ สช. (PR 
Value/Ad Value) ทั้ง Online & Offline รวม ๑๓๓.๘๐ ล้านบาท (เป้าหมาย คือ ๓๐๐ ล้านบาท) และมีรายละเอียดดังนี้ 
๔.๔.๑ ผลิตเนื้อหาและชิ้นงานสื่อที่เข้าใจง่ายและพัฒนารูปแบบสื่อใหม่ รวม ๑๘๙ ชิ้น ประกอบด้วย  

 เนื้อหาประเภทข่าว บทความ factsheet แนวค าถาม-ค าตอบ ฯลฯ รวม ๔๒ ชิ้น  

 สื่อเผยแพร่เกี่ยวกับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ จ านวน ๒๔ ชิ้น  

 เนื้อหาออนไลน์เกาะติด 4PW ปี ๖๓ จ านวน ๒๑ ชิ้น 

 นิตยสารสานพลัง  ๖  ฉบับ 

 งาน Social Media  ๖๙ ชิ้น 

 MOVE ON ๒๗ ฉบับ 
 
 
 



๒๘ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
๔.๔.๒ เผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางสื่อมวลชนและช่องทางสื่อหลักของ สช. ประกอบด้วย  

 เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ จ านวน ๔๗๔ ชิ้นงาน ประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ (เช่น ไทยรัฐทีวี พีพีทีวี TNN24 ช่อง ๙ 
ไทยพีบีเอส ช่อง ๓ ช่อง ๕ ช่อง ๑๑ เป็นต้น) สื่อสิ่งพิมพ์ (เช่น มติชน ข่าวสด คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เป็นต้น) สื่อ
ออนไลน์ (เช่น Hfocus, Thairath, MatichonOnline, KhaosodOnline, PosttodayOnline, PRD.GO.TH เป็น
ต้น) และสื่อวิทยุ (เช่น วิทยุ อสมท. วิทยุไทยพีบีเอส วิทยุจุฬาฯ เป็นต้น)  

 เผยแพร่ชิ้นงานเกี่ยวกับการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๓๓ ครั้ง จ าแนกเป็น หมายข่าว ๓ ครั้ง ปฏิทิน
ข่าว ๓ ครั้ง ข่าว ๕ ครั้ง สกู๊ปข่าว ๖ ครั้ง จดหมายข่าวเกาะติดสมัชชาฯ ฉบับเฉพาะกิจ ๖ ฉบับ วิดีโอคลิปพิธีปิด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ จ านวน ๑ ชิ้น และเผยแพร่ผ่าน Influencer ที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 
๕๐๐,๐๐๐ คน จ านวน ๙ ครั้ง 

 เผยแพร่เนื้อหาออนไลน์เกาะติด 4PW จ านวน ๗ ครั้ง  

 เผยแพร่รายการสารคดีโทรทัศน์ “ปฏิบัติการลุก ปลุก เปลี่ยน” เฟส ๓ โดยการโพสต์กระแสผ่านเฟซบุ๊ก 
Influencers ที่มีผู้ติดตาม/ยอดสมาชิกไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน จ านวน ๑๕ ครั้ง  

 เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์สานพลัง ๖ ฉบับ  

 งานเผยแพร่สื่อ Social  Media ประกอบด้วย ไวรัลคลิป ๕ คลิป แบนเนอร์ ๑๖ ชิ้น อินโฟกราฟิก ๓๕ ชิ้น 
บทความ ๘ ชิ้น สื่อตามประเด็นสังคม ๕ ชิ้น influencer ๕ เพจ google search ๘ ครั้ง บทความ ๘ ชิ้น สื่อตาม
ประเด็นสังคม ๕ ชิ้น  

๔.๕ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ สช. ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ ๓ นิทรรศการในกิจกรรมเดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ ๑๐ กิจกรรมการ
ประกาศเจตนาภรณ์ต่อต้านทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๓ กิจกรรมสานความสัมพันธ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมท าบุญครบรอบ
วันสถาปนาองค์กร กิจกรรมผลิตหน้ากากผ้า  

งานตรวจสอบภายใน ๑. คบ. เห็นชอบระเบียบคณะกรรมการบริหาร ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย การตรวจสอบภายในของ
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือน าไปเผยแพร่และปฏิบัติ 



๒๙ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
๒. คบ. เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือน าไปเผยแพร่และปฏิบัติ 
๓. คบ.และคณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงของ สช. ประจ าปี ๒๕๖๓ และคู่มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือน าไปเผยแพร่และปฏิบัติ 
๔. คบ. เห็นชอบให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็น External Audit ประจ าปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ และ
เห็นชอบให้จ้างเหมาเอกชนเป็น Internal Audit ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
๕. คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นชอบประกาศส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงาน แนบท้ายประกาศ สช. เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานฯ  เพื่อเผยแพร่ และน าไปปฏิบัติ 
๖. บริหารจัดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ จ านวน ๓ ครั้ง 

ส านักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพ่ือ
สังคมสุขภาวะ (สอปร.) 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างต าบลน่าอยู่-ต าบลสุขภาวะทั่วประเทศ (งบกลาง ปี ๒๕๖๐ 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น) 

 มีการสร้างองค์ความรู้ชุมชนเข้มแข็งที่เกิดจากการด าเนินงานของ ศปจ. ทุกแห่ง จ านวน ๑๖๕ เรื่อง   

 สามารถผลักดันให้ ศปจ. จัดท าธรรมนูญต าบลน่าอยู่ จ านวนรวม ๑,๒๘๔ ต าบล จ าแนกเป็น ภาคกลาง จ านวน 
๓๒๗ ต าบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน ๔๙๓ ต าบล ภาคเหนือ จ านวน ๒๔๑ ต าบล และภาคใต้ จ านวน 
๒๒๓ ต าบล 

 มีต าบลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินว่ามีความเข้มแข็งในระดับมาก จ านวน  ๗๘๔ ต าบล คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๓ ของ
จ านวนต าบลเป้าหมาย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายโครงการที่ก าหนดไว้ (๗๘๐ ต าบล หรือร้อยละ ๖๕) เล็กน้อย และมี
ต าบลที่มีความเข้มแข็งระดับปานกลาง จ านวน ๓๗๘ ต าบล (ร้อยละ ๓๑.๕๐)  มีความเข้มแข็งเชิงคุณภาพระดับ
พอใช้ จ านวน ๑๒๒ ต าบล (ร้อยละ ๑๐.๑๖) 

 จัดประชุมเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Forum : TD Forum) และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างต าบลน่าอยู่-ต าบล
สุขภาวะฯ วันที่ ๑๗ - ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๒  



๓๐ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน ๔ ครั้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร่วมกัน และจัดท าแผนปฏิบัติการสนับสนุนชุมชนสุขภาวะ - ชุมชนเข้มแข็ง ระดับ
พ้ืนที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น ๒๖๒  คน ประกอบด้วย ๑) เจ้าหน้าที่จากส านักงานพลังงานจังหวัด จังหวัด
ละ ๑ คน  ๒) อาสาสมัครพลังงานจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน  ๓) ผู้แทนศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด จังหวัด
ละ ๒ คน  ๔) ผู้แทนองค์กรภาคี  ๕) ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (ส่วนกลาง) และ ๖) เจ้าหน้าที่ส านักคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ (งบกลาง 
ปี ๒๕๖๐ รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น) 

 ศปจ. จ านวน ๗๔ แห่ง (ยกเว้นสุโขทัยและอุทัยธานี) และ กทม.๖ กลุ่มเขตพ้ืนที่ ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ที่
จ าเป็นโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ การสร้าง/ผลิตความรู้ การจัดท าฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนฯ เพ่ือ
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจโครงการในพ้ืนที่จนปรากฏผลงานได้ตามเป้าหมาย โดยพบว่า ศปจ.จ านวน 
๕๘ แห่ง (ร้อยละ ๗๘.๓๗) มีความเข้มแข็งระดับมาก ศปจ.จ านวน ๙ แห่ง (ร้อยละ ๑๒.๑๖) มีความเข้มแข็งระดับ
ปานกลาง และ ศปจ. ๗ แห่ง (ร้อยละ ๙.๔๖) มีความเข้มแข็งระดับพอใช้ 

 มีการจัดตั้งกองทุนจิตอาสาประชารัฐได้ครบทั้ง ๗๔ จังหวัด เกิดกองทุนฯ จ านวน ๓๔๕ กองทุน มีมูลค่ารวม 
๑๔,๖๒๒,๒๘๒.๒๑ บาท โดยเป็นกองทุนระดับจังหวัด ๗๒ กองทุน มูลค่า ๙,๐๑๒.๙๒๕.๖๕ บาท และระดับอ าเภอ 
๒๗๓ กองทุน มูลค่า ๕,๖๐๙,๓๕๖.๕๖ บาท โดยพบว่ากองทุนฯ จ านวน  ๖๗ แห่ง (ร้อยละ ๙๐.๕๔) มีความ
เข้มแข็งและคุณภาพระดับมาก และมีความเข้มแข็งระดับปานกลาง ๗ แห่ง (ร้อยละ ๙.๔๖) 

 สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ยากล าบากต่อเนื่องได้จ านวน ๘๒,๓๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๓ ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมาย
ที่ก าหนด (๑๐๐,๐๐๐ คน) ในจ านวนนี้ มีผู้ยากล าบากได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิผล รวม ๒๘,๔๕๔ คน 
คิดเป็นมูลค่า ๒๕,๖๑๔,๔๔๘.๐๐ บาท อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นสุดการขอขยายเวลาของจังหวัดที่ประสบ



๓๑ 

 

ส านัก/กลุ่มงาน รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จะมีผู้ยากล าบากท่ีได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าวนี้ได้รับการ
ช่วยเหลือเพ่ิมมากข้ึน 

 มีการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือพิบัติภัยฯ ในพ้ืนที่ ๗๐ จังหวัด รวม ๑,๑๒๐ แห่ง (ต าบล) (เป้าหมาย 
๓๖๙ แห่ง) ในจ านวนนี้ มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จ านวน ๖๘ จังหวัด มีพ้ืนที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อม
รับมือด้านพิบัติภัยธรรมชาติ รวม ๑,๑๐๙ แห่ง (ต าบล) (เป้าหมาย ๑๘๐ แห่ง) โดยแต่ละจังหวัดมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือด้านพิบัติภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

 ขับเคลื่อนรณรงค์สร้างค่านิยมไทยและทัศนคติสังคมตามแนวทางคณะกรรมการปฏิรูปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
“รับผิดชอบ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ” ผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการขององค์กรภาคีเครือข่ายและการ
ขับเคลื่อนของกลไกพ้ืนที่ (ศปจ.) รวมจ านวน ๙๒๙ ครั้ง มีจ านวนประชาชน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๗๗,๗๙๗ 
คน 

๓. ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

สถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid19 ส่งผลกระทบต่อการหนุนเสริมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการด าเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วม

ผ่านเครื่องมือต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างมาก อาทิ  

 งานพัฒนาและขับเคลื่อนงานสิทธิด้านสุขภาพ : เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 

ท าให้ต้องมีการชะลอการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการระดับ รพศ. รพท. ทุกแห่งในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ๑๒ เขตบริการสุขภาพ และจะต้องมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ 

 งานพัฒนาความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรหรือภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศ : ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก 

ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ จึงต้องปรับการท างานผ่านระบบ Online และ Website อีกทั้งไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

เรื่อง Multi Sectoral Collaboration in Action ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยความร่วมมือกับ Asian Health Institute (AHI) ประเทศญี่ปุ่น เครือข่าย

องค์กรงดเหล้า ประเทศไทย และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร ศิษย์เก่า AHI แห่งประเทศไทย โดยเลื่อนออกไปอย่างไม่ก าหนด  



๓๒ 

 

 งานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพ้ืนที่ : ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนงานใน

พ้ืนที่อย่างมาก โดยเฉพาะการจัดประชุมหารือเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ 4PW ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ อีกทั้ง กรณีคณะท างานขับเคลื่อน 

4PW เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ จะมีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉินก่อน ส่งผลให้การ

ขับเคลื่อนงาน 4PW มีความล่าช้า และบางจังหวัดต้องชะลอการท างานออกไป  


