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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเส่ียง และด้านภารกิจหลัก 
ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

 

1. รายงานด้านการเงิน 

 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สช.มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 472,672,811.62 บาท รายละเอียดดังน้ี 

1. งบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                   จํานวนเงิน 202,852,700.00 บาท  

2. งบกลางปี 2560 รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  จํานวนเงิน 197,613,600.00 บาท 

3. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน                   จํานวนเงิน  27,478,592.86 บาท  

4. งบประมาณยกมาจากปีที่ผ่านมา                 จํานวนเงิน  44,727,918.76 บาท 

  และ จําแนกตามแผนงานได้ดังน้ี 

แผนงาน งบประมาณ 
แผนงานหลัก 129,886,100.00 
แผนงานสนับสนุน 106,890,000.00 
งบกลางปี 2560 รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น      

176,613,600.00 

งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  27,032,492.86 
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพิ เศษเ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 32,250,618.76 

รวม 472,672,811.62 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สช. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 472,672,811.62 บาท  ณ ไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จํานวน 

343,929,254.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.76 โดยจําแนกเป็นจ่ายจริง จํานวนเงิน 290,652,006.48 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 61.49 และก่อหน้ีผูกพันจํานวนเงิน 53,277,248.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.27 คงเหลือ 128,743,557.07 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 27.24 จําแนกตามแผนงานดังน้ี 
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 แผนงานหลัก 
1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ  มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 56,550,000.00 บาท เบิกจ่าย

งบประมาณได้จํานวนเงิน   33,245,164.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.79 โดยจําแนกเป็น จ่ายจริง  จํานวนเงิน  

27,902,253.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.34 และก่อหน้ีผูกพันจํานวนเงิน 5,342,911.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.45  

2. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนที่ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 65,240,000.00 บาทเบิกจ่าย

งบประมาณได้จํานวนเงิน 45,847,332.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.27  โดยจําแนกเป็น จ่ายจริง   จํานวนเงิน 

21,489,347.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.94 และก่อหน้ีผูกพันจํานวนเงิน 24,357,985.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.34  

3. แผนงานวิชาการและนวัตกรรม มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 8,096,100.00 บาท เบิกจ่าย

งบประมาณได้จํานวนเงิน 5,317,216.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.68 โดยจําแนกเป็น จ่ายจริง  จํานวนเงิน  

2,528,222.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.23 และก่อหน้ีผูกพันจํานวนเงิน 2,788,993.99 บาท  คิดเป็นร้อยละ 34.45 

 แผนงานสนับสนุน 

1.  แผนงานส่ือสารทางสังคม มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังส้ิน 20,870,000.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้

จํานวนเงิน  14,231,932.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.19 โดยจําแนกเป็น จ่ายจริง จํานวนเงิน 4,609,324.10 บาท คิด

เป็นร้อยละ 22.09  และก่อหน้ีผูกพันจํานวนเงิน 9,622,608.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.11 

2. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาทเบิกจ่าย

งบประมาณได้จํานวนเงิน  2,462,259.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.08 โดยจําแนกเป็น จ่ายจริง  จํานวนเงิน 

1,593,759.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.13 และก่อหน้ีผูกพันจํานวนเงิน 868,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.95 

3. แผนงานบริหารจัดการ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 83,020,000.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้

จํานวน 41,930,145.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.51 โดยจําแนกเป็น จ่ายจริง จํานวนเงิน 35,905,965.94 บาท คิด

เป็นร้อยละ 43.25 และก่อหน้ีผูกพันจํานวนเงิน 6,024,179.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.26 
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 งบกลางปี 2560 รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถ่ิน สร้างตําบลน่าอยู่-ตําบลสุขภาวะทั่วประเทศ    

(งบกลางปี 2560 รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 

96,569,300.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จํานวนเงิน 96,569,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยจําแนกเป็น

จ่ายจริงจํานวนเงิน 96,569,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุข
ภาวะ (งบกลางปี 2560 รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

80,044,300.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จํานวนเงิน 80,044,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจําแนกเป็นจ่าย

จริงจํานวนเงิน  80,044,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  

 งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน(สสส.)มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

5,006,894.47 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้จํานวนเงิน 4,019,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.27 โดยจําแนกเป็นจ่าย

จริงจํานวนเงิน 1,583,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.63 และก่อหน้ีผูกพัน  จํานวนเงิน 2,435,700.00 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 48.65 

2. โครงการพัฒนาทิศทางยุทธศาสตร์และกลไกการดําเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน(สสส.) มีแผน      

การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 3,067,198.39 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จํานวนเงิน 2,686,819.08 บาท   คิดเป็น
ร้อยละ 87.60  โดยจําแนกเป็นจ่ายจริงจํานวนเงิน  2,204,889.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.89 และก่อหน้ีผูกพัน

จํานวนเงิน  481,929.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.71 

3. โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ (สศช.) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 17,904,500.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จํานวนเงิน 

16,531,283.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.33 โดยจําแนกเป็นจ่ายจริงจํานวนเงิน  16,013,563.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 

89.44 และก่อหน้ีผูกพันจํานวนเงิน  517,720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.89 

4. โครงการสนับสนุนกระบวนการส่ือสารประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (องค์การเภสัช
กรรม) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 1,053,900.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จํานวนเงิน 1,044,300.00 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 99.09 โดยจําแนกเป็นจ่ายจริงจํานวนเงิน  207,580.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.70 และก่อหน้ีผูกพัน

จํานวนเงิน  836.720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.39 
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หากพิจารณาผลการการใช้จ่ายงบประมาณรายแผนงานพบว่า แผนงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรวมก่อหนี้

ผูกพันมากที่สุดได้แก่ แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จํานวนเงิน 2,462,259.69 บาท   คิดเป็นร้อยละ 
82.08  โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ในกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมของบุคลากรของ สช.และภาคีเครือข่ายในการ

เผยแพร่ผลงานของ สช.ให้กับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ , การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สช.และภาคีเครือข่ายใน

เรื่อง สาธารณสุขของกลุ่มประเทศแม่น้ําโขง ณ ประเทศจีน และ การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง การทํางาน

แบบทุกภาคส่วนเพื่อสร้างให้เกิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ รองลงมาได้แก่ แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนที่ 
จํานวนเงิน 45,847,332.77 บาท  คิดเป็นร้อยละ 70.27 โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ในกิจกรรมสนับสนุนการ

พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเขต 1-13 (4PW) ,และการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการ

ดําเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต1-13 แผนงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรวมก่อหน้ีผูกพันน้อยที่สุดได้แก่ 

แผนงานบริหารจัดการ จํานวนเงิน 41,930,145.53 คิดเป็นร้อยละ 50.51 

หมายเหตุ .... ก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง รายการที่มีสัญญาหรือข้อตกลงในการดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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สาเหตุสําคัญท่ีมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงการวางแผนงบประมาณได้แก่ 

1. แผนงบประมาณมีการกําหนดแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณท่ีชัด เจน               

ไม่ซับซ้อนและสามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

2. แผนการดําเนินงานมีการวางแผนและเตรียมการทํางานไว้กับภาคีเครือข่ายไว้เป็นอย่างดี 

3. ระบบบริหารจัดการขององค์กรสามารถสนับสนุนการดําเนินงานได้ทันเวลา 

    สาเหตุสําคัญท่ีมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามการวางแผนงบประมาณได้แก่ 

1. กระบวนการพัฒนานโยบายต้องใช้เวลาข้ึนอยู่กับปัจจัย บริบท ของแต่ละพ้ืนที่ เช่น แกนในการประสาน 

องค์ความรู้ หน่วยงานหลักในการดําเนินงาน วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งความเข้าใจกระบวนการในการ

พัฒนาด้วย  

2. สช.ดําเนินงานโดยผ่านภาคีเครือข่ายไม่มีสํานักงานในภูมิภาคจึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสูงจาก

เครือข่าย 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วม อาจไม่ตรงกับพันธกิจหลักขององค์กร หน่วยงาน 

และภาครัฐ จึงทําให้การพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายมีอุปสรรค 
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2. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องต่อแผนงาน
หลัก สช. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

การดําเนินงานตามแผนงานหลักสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดําเนินงานตาม

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2564)  พบว่าการดําเนินงานมี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี สรุปผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 
2562 พอสังเขปได้ดังน้ี 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. นโยบายสาธารณะที่สอดคล้อง
กับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ท่ีพัฒนาจากกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
จํานวน 100 เร่ือง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง โดยมี
ผลงานสําคัญ ดังน้ี 
1. เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จํานวน 39 เรื่อง แบ่งเป็น 

ระดับชาติ จํานวน 1 เร่ือง และระดับพ้ืนที่ จํานวน 38 เรื่อง ซ่ึงทุก
นโยบายมีผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบายแล้ว และมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 1 เรื่อง 
ได้แก่ 

- นโยบายจังหวัดเพชรบูรณ์ในการสนับสนุนเครือข่ายคนต้นนํ้าเพ
ชบุระตามรอยพ่อของแผ่นดิน/อาสาสมัครมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ผ่าน โคก หนอง นา โมเดล  เพ่ือนํา
ศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการจัดการนํ้าภาคประชาชน  

 ด้านการรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ จํานวน 1 
เรื่อง ได้แก่ 

- นโยบายของเทศบาลนครยะลา เร่ือง พ้ืนท่ีปลอดภัย  

 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่  

- นโยบายของ สสจ.ปัตตานี เรื่อง การประสานพลังสร้างสุขภาวะเด็ก
ในจังหวัดปัตตานีโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน Pattani Smart Kids  
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- นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ. 
เพชรบูรณ์ ในการส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาแก่นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด  

- นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ.
กําแพงเพชร ในการส่งเสริมเร่ืองการศึกษาเพ่ือชีวิตแก่โรงเรียนใน
สังกัด 

- แผนยุทธศาสตร์ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั้ง 4 แห่ง 

 ด้านการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน จํานวน 30 เรื่อง ได้แก่ 

-     ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบบริการสุขภาพเขต
เมือง พ.ศ. 2561 – 2570 

-     นโยบายของจังหวัดกําแพงเพชรในการสนับสนุนเรื่องอาหาร
ปลอดภัย และมีการบรรจุเรื่องดังกล่าวในแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 
2561 – 2564 

-     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย ของสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ 

-     แผนยุทธศาสตร์จังหวัดตราดด้านสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนสุขภาพดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

-     วาระจังหวัดเลย เรื่อง อาหารปลอดภัย  
-     แผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ลุ่มภู

โมเดล “หนองบัวลําภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” 
-     แผนยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง เร่ือง การจัดการปัจจัยเสี่ยง (เหล้า 

บุหร่ี ยาเสพติด ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ 
-     ยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
-     นโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เรื่อง การลดปัจจัย

เสี่ยงต่อการเกิดโรคท่ีไม่ติดต่อแบบมีส่วนร่วม  
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-     แผนยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง เรื่อง สุขภาวะคนตรังย่ังยืนด้วยการดูแล
นาข้าว 

-     นโยบายของโรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส เร่ืองการสร้างเสริม 
ป้องกัน ฟ้ืนฟู และรักษาสุขภาพ 

-     นโยบายของจังหวัดพัทลุง เรื่อง ข้าวและชาวนาพัทลุง 
- ธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนที่ จํานวน 18 พ้ืนที่ 

 ด้านการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน จํานวน 3 
เรื่อง อาทิ  

- นโยบายของอําเภอสายบุรี จ.ปัตตานี เรื่องความม่ันคงทางอาหาร
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  

- นโยบายเรื่องการจัดการขยะในพ้ืนที่อําเภอแม่สอด จ. ตาก โดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอแม่สอด จ. ตาก 

- นโยบายจังหวัดสะอาด จ. ร้อยเอ็ด 
2. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จากการใช้เคร่ืองมือ
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จํานวน 75 เรื่อง 
แบ่งเป็น ระดับชาติ 7 เรื่อง และระดับพ้ืนที่ 68 เร่ือง โดยสามารถแบ่งตาม
ประเด็นได้ดังน้ี 

 ประเด็นความม่ังคงทางอาหาร จํานวน 8 เร่ือง  

 ประเด็นการจัดการสุขภาวะชุมชน และลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ 
จํานวน 50 เรื่อง  

 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 3 เร่ือง  

 ประเด็นการจัดการขยะและการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม จํานวน 
10 เร่ือง  

 ประเด็นการลดความเหล่ือมล้ําทางสุขภาพ จํานวน 4 เรื่อง 
3. ได้ประเด็นร่วมที่เป็นเป้าหมายการขับเคล่ือนงาน กขป. ของเขตพ้ืนท่ี 1 
- 13 จํานวน 59 ประเด็น โดยสามารถจัดกลุ่มได้ดังน้ี 

 ประเด็นความม่ังคงทางอาหาร จํานวน 12 เรื่อง  
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 ประเด็นการจัดการสุขภาวะชุมชน และลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ 
จํานวน 21 เรื่อง  

 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน 6 เร่ือง  

 ประเ ด็นการจัดการขยะและการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม  
จํานวน 7 เรื่อง  

 ประเด็นการลดความเหล่ือมล้ําทางสุขภาพ                         
จํานวน 13 เรื่อง 

2. นโยบายสาธารณะได้รับการ
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 25 
(พิจารณาจาก 1. มีหน่วยงาน/
กลไกรับผิดชอบนโยบายฯ 2. ได้
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ / น โ ย บ า ย /
กฎหมาย 3. นําไปสู่การปฏิบัติ) 

สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติ โดยมี
ผลงานสําคัญ ดังน้ี 

1. มีการหนุนเสริมการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่การ
ปฏิบัติ โดยการพัฒนาพ้ืนที่นําร่องในระดับท้องถ่ิน รวมถึงการจัดให้มีการ
ดําเนินงานตามแผนของหน่วยงาน และมีการแต่งต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนใน
พ้ืนที่อย่างชัดเจน ในพ้ืนที่เขต เขต 2 3 7 8 11 และ 12 จํานวน 24 เร่ือง คิด
เป็นร้อยละ 24   

2. เกิดการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จํานวน รวม 10 มติ ได้แก่   
 มติ 1.3 นโยบายแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุ

วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 มติ 2.9  การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  

 มติ 5.7 พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ 

 มติ 5.9  การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ช่ัวโมง : กรณี
เด็กไทยกับไอที 

 มติ 6.5  ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 

 มติ 8.2 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การจัดการปัญหาหมอก
ควันท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

 มติ 9.1 นํ้าด่ืมที่ปลอดภัยสําหรับประชาชน 

 มติ 10.1 การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน 
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 มติ 10.12 ความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเก่ียวกับอีสปอร์ตต่อสุข
ภาวะเด็ก 

 มติ 10.4 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน 
3 ดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับชาติไปสู่ระดับพ้ืนที่ จํานวน 10 มติ ได้แก่  

 การขับเคลื่อน มติ 2.9 การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ผ่าน 
“โครงการพัฒนากลไกศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดลําปาง” และ “Thailand Big Move for RTI”  

 การขับเคลื่อน มติ 5.7 พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ผ่าน 
“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560” ในเขตสุขภาพท่ี 1, 
3, 7, 8, 9 และเขต 13     

 การขับเคล่ือน มติ 6.5  ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ผ่าน
“ระบบการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและเกษตรอินทรีย์
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ประจําปี 2561-2562” 

 การขับเคล่ือน มติ 9.1 นํ้าดื่มที่ปลอดภัยสําหรับประชาชน ในเขต
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

 การสนับสนุนการขับเคลื่อน มติ 9.2 การจัดการและพัฒนาที่อยู่
อาศัย ชุมชน และเมืองเพ่ือสุขภาวะ ในพ้ืนที่นําร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ 
เทศบาลตําบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และ เทศบาลเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

 การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลุ่มมติเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย 
(1) มติ 1.5 เกษตรและอาหารในยุควิกฤต (2) มติ 5.5 ความ
ปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (3) 
มติ 5.8 การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรบัมือผลกระทบ
ด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและ
สินค้าเกษตร ที่เป็นอาหาร (4) มติ 8.1 สุขภาวะชาวนา : การสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชาวนา  โดยเชื่อมโยงหนุนเสริม
การขับเคล่ือนมติฯร่วมกับกองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร
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และเกษตรกรรมย่ังยืน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย เช่น เครือข่ายเกษตรกรรมย่ังยืน 
มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน(ประเทศไทย) โดยร่วมสนับสนุนการจัดเวที
สมัชชาเกษตรกรรมย่ังยืนทั้ง 4 ภาค เพ่ือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการขับเคล่ือนมติฯ ที่สอดคล้องกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรกรรมย่ังยืน พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวการประชุเม่ือ
วันที่ 18 กันยายน 2561  

 การสนับสนุนการขับเคลื่อน มติ 10.4 การจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน ในพ้ืนที่ชายฝ่ังอันดามัน ท่ีเป็น
ประเด็นการขับเคล่ือนของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
เขตพ้ืนท่ี 11 

3. ร้ อ ย ล ะ  75 ข อ ง น โ ย บ า ย
สาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่าน
กระบวนการท่ีมีคุณภาพ 

จะดําเนินการวัดผลคุณภาพของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วม ในเดือนพฤษภาคม 2562 
 

4. ภาคีเครือข่ายได้รับการประเมิน
ว่ามีขีดความสามารถ ร้อยละ 75 
(พิจารณาจากคุณลักษณะสําคัญ 
ดั ง น้ี  1.  นั กป ร ะส านง าน   2. 
นักวิชาการ  3. นักยุทธศาสตร์  4. 
นักสื่อสาร 5. นักจัดการ) 

1. ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านเวทีถอดบทเรียนการทํางานระดับภาค 
เวทีพัฒนาศักยภาพพ่ีเล้ียงธรรมนูญ และเวทีสานใจสานพลังภาคีสนับสนุน
ปฏิรูปสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า 700 คน  
2. ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเร่ือง การพัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านหลักสูตร 5 พลัง ในชุดการเรียนรู้ท่ี 4 การ
ผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ และชุดการเรียนรู้ที่ 5 “การ
ประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม” รวม 13 เขตพ้ืนท่ี 
3. เกิดความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายต่างประเทศท้ังในและนอกอาเซียน
ในการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
4. จะดําเนินการวัดผลขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย ในเดือนพฤษภาคม 
2562 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 

5. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใน
กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ี
สามารถนําไปสนับสนุนการทํางาน
ของ สช. จํานวน 6 เร่ือง 

มีชุดความรู้และเอกสารวิชาการจากการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม จํานวน 36 เร่ือง ซ่ึงจะมีการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
พัฒนาเป็นองค์ความรู้ต่อไป ไดแ้ก่ 

 ชุดความรู้จากการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับ
พ้ืนท่ี จํานวน 4 เรื่อง 

 ชุดความรู้จากการประมวลสถานการณ์และสังเคราะห์ภาพรวมการ
ทํางานของ กขป. จํานวน 3 เรื่อง 

 งานวิชาการจากการสนับสนุนการถอดบทเรียนการขับเคลื่อน 4PW 
จํานวน 17 เรื่อง 

 ชุดความรู้และเอกสารวิชาการจากการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมระดับชาติ จํานวน 12 เร่ือง 
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3. รายงานด้านบริหารความเสี่ยง 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ประกาศนโยบายในการบริหารจัดการความเส่ียงให้

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งน้ีเพ่ือให้การบริหารความเส่ียงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร (Risk Culture) อันจะส่งผลให้การบริหารความเส่ียง
ถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างย่ังยืน  

นโยบายการบริหารความเส่ียงมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงที่
เกิดข้ึน และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเส่ียงมีประสิทธิภาพมากข้ึน นโยบายการบริหารความเส่ียงในปัจจุบัน มี
สาระสําคัญ ดังน้ี 

1)  ให้ดําเนินการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO ERM และแนวทางอ่ืน ๆ 
ที่กําหนดโดยหน่วยงานท่ีกํากับดูแล สช. เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

  2)  ให้กระบวนการบริหารความเส่ียง มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  3)  ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเส่ียง ทบทวน รวมทั้งจัดทํารายงานผลการบริหาร

ความเส่ียง อย่างสมํ่าเสมอ 
4)  ให้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเส่ียง 
5) ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้าง ความเข้าใจ และสร้างจิตสํานึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ 

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร 

 

โครงสร้างและสายการรายงานการบริหารความเส่ียงของ สช. 

 

 

 

 

 

   

 

คณะกรรมการบริหาร (คบ.) 

คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบ 
ผู้บริหาร 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

คณะทํางานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  

สํานักอํานวยการ (สอ.)  
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน 

ใน สช. 
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ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     

ตามที่ ประ ชุมคณะกรรมการบริหาร สํ า นั กงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่ งชา ติ  เ ม่ื อ วันที่   
18 มกราคม 2562 ได้มีมติรับทราบ รายงานความคืบหน้าการดําเนินที่สําคัญในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ดังน้ี  

1) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม - สช. ได้ดําเนินการจัดทําเอกสารคําบรรยายลักษณะ
งานของแต่ละตําแหน่งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภาระงานที่เปล่ียนแปลงไป และได้ปรับปรุงโครงสร้าง 
ขอบเขต และวิธีการทํางานที่เหมาะสม ทั้งภายในสํานักงานและการทํางานกับภาคีเครือข่าย ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานของ สช. โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสอดคล้องบริบทที่
เปล่ียนแปลง และกฎหมายใหม่ที่ออกมา เช่น พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัด
จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
และประกาศ ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562  

2) องค์ประกอบด้านการประเมินความเส่ียง  - สช. มีการประเมินความเส่ียงโดยนําระบบการบริหาร
ความเส่ียงของ COSO ที่เป็นสากลมาใช้และมีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียง รวมทั้งการจัดการความเส่ียง
ต่างๆ  จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งระดับองค์กรและโครงการ  นอกจากน้ียังสามารถกําหนดแนวทางการ
ป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงไปด้วย  

3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม  - สช. ได้กําหนดกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหน่ึงของการ
ปฏิบัติงานตามปกติของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้มีการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และได้มีข้อกําหนดให้มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามกิจกรรมควบคุมที่กําหนดไว้เป็นรายไตรมาสเพ่ือที่จะสามารถรับรู้ความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป และปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงานของ สช. ใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562  และการจัดทําระบบการ
รับจ่ายเงิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) คาดว่าน่าจะสามารถดําเนินการได้ในเมษายน 2562 น้ี 

4) องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการส่ือสาร - ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุก
คนมีสิทธิเข้าถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ คําส่ังต่าง ๆ มาตรการควบคุมภายในรวมท้ังมีข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการทํางานอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการตัดสินใจและดําเนินงานในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  สําหรับโปรแกรม e-office  อยู่ระหว่างการพัฒนาในระยะที่ 2 เพ่ือให้สามารถลด
ข้อจํากัดการใช้งานลง ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้งขณะน้ีมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบการ
รับ-จ่ายเงิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) คาดว่าน่าจะสามารถดําเนินการได้ในเมษายน 2562 และ อยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบการรายงานผลความก้าวหน้าจากเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้
สามารถรายงานเข้ามาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (งานข้อตกลง) 
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5) องค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผล - สช. มีกระบวนการรายงานผลการดําเนินงานควบคุม
ภายในต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ คบ. รวมทั้งรายงานผลการประเมินความเส่ียงและผลการดําเนินงาน
ควบคุมภายในต่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ด้วย  ในด้านการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทั้งภายนอกและภายใน ตาม
กรอบการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ ๓   รวมทั้งการรายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะอนุยุทธศาสตร์ฯ คบ. และเสนอต่อสํานักงบประมาณ และ กพม.  นอกจากน้ียังมีการพัฒนาคู่มือตัวช้ีวัดองค์กร 
และการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วม online ซ่ึงคาดว่าจะเสร็จส้ินในไตรมาสที่ 2  ทั้งน้ี ข้อมูลผลการดําเนินงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการช่วย
ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งใน สช. และภาคีเครือข่ายเห็นช่องว่างและโอกาสที่จะขับเคล่ือนงานต่อได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน   

นอกจากน้ียังมีการพัฒนาคู่มือตัวช้ีวัดขององค์กร รวมทั้งการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ได้แก่ ระบบการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม online และระบบการรายงานความก้าวหน้าโครงการ online ซ่ึงขณะน้ี สช. ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการทดลองใช้จริง 

สช. ได้วิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาท้ังจากภายในและ
ภายนอก อาทิเช่น ภัยคุกคาม และจุดอ่อนของการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 
ซ่ึงแต่ละสํานัก/กลุ่ม ได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุไว้ โดยสรุปประเด็นความเส่ียงที่มีโอกาสและส่งผลกระทบต่อการ
สูญเสียในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโอกาสของการสูญเสียความสําเร็จในดําเนินงานตามแผนงานหลักของสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่รองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3  
ได้ 6 ประเด็นความเส่ียง และมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง ณ ส้ินสุดปีงบประมาณท้ังส้ิน รวม 9 ปัจจัยเส่ียง โดย

แยกตามประเภทความเส่ียง 4 ประเภทตามมาตรฐาน COSO โดยแสดงในรูปแผนที่ความเส่ียง (RiskMap) ได้ดังน้ี 
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ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

 

ภาพรวมความเสี่ยงสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 
ความเสี่ยงด้านการกํากับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย/กฎระเบียบ 

S C
Strategic Risk Operational Risk Compliance Risk

ความเสี่ยงด้านการขึ้น
รูปและการขับเคลื่อน

ความเสี่ยงด้านกระบวนงาน/
ระบบปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงด้าน 
การรับรู้ของ
สังคมต่อภารกิจ
ขององค์กร 

ความเสี่ยงด้านระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
ระเบียบฯ 

เป้าประสงค์
ป1. เกิดนโยบายสาธารณะ 
จากกระบวนการ 4P-W 

ป2. เกิดกระบวนการ 4P-W ที่ด ี ป3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีขีด
ความสามารถในการพัฒนา 4P-W

ป4. เกิดองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อ
การสนับสนุน 4P-W

ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน

Financial Risk

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน/การรายงาน

S1 ข้อจํากัดใน
การขึ้นรูป

นโยบายฯที่มี
คุณภาพ 

S2 ข้อจํากัดใน
การขับเคลื่อน

นโยบายฯ 

O1 กระบวนการสื่อสารภารกิจองค์กรไปสู่
กลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิผลไม่เพียงพอ 

O2 ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานของ 

สช. ยังไม่เพียงพอ
สําหรับการ

ติดตามงานและ
ประเมินความ
คุ้มค่าจากการ
ดําเนินงาน

O4 ระบบการ
พัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม จาก
ข้อมูลสารสนเทศ 

4P-W ยังไม่สมบูรณ์ 

O5 ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหาร

สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสู่

เป้าประสงค์ของ
องค์กรได้ไม่สมบูรณ์

 

F1 ระบบการเบิกจ่าย 
การรายงาน การ

ตรวจสอบทางการเงินมี
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลไม่เพียงพอ

C1 การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ/

กฎระเบียบไม่
รองรับการปฏิบัติ

หน้าที่ 

F O 

O3 การสนับสนุน

การทํางานตาม
บทบาทของ คสช 
คบ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ คบ
สนับสนุนการ
ทํางานตามบทบาท
ของ คบ. คสช. ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
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ผลติดตามการดําเนินงานในการบริหารความเส่ียง ประจําปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

วางแผนและกําหนดแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงโดยการใช้แบบ

รายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียงของโครงการหลักที่สําคัญในปี 2562 ระดับ

องค์กร โดยเน้นโครงการฯ ที่ได้รับงบประมาณสูง รวบรวมรายงานผลการบริหารความเส่ียง โดยแสดงระดับความ

เส่ียง (โอกาสในการเกิด ผลกระทบของความเส่ียง) ที่เกิดข้ึนจริง หลังจากได้ดําเนินมาตรการบริหารความเส่ียง 

ภายหลังส้ินสุดการดําเนินงานโครงการ  

 

 ตามแบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียงของโครงการหลักที่
สําคัญใน  ปี 2562 ระดับองค์กร ประกอบด้วย 

1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) การติดตามและเฝ้าระวังความเส่ียงระดับองค์กร 

(S1)  ความเส่ียงด้านการขึ้นรูปและการขับเคล่ือน เป็นความเสี่ยงด้านความเสี่ยงด้านการข้ึนรูปและการขับเคล่ือน

นโยบายฯ เน่ืองจากข้อจํากัดในการข้ึนรูปนโยบายฯที่มีคุณภาพ ส่งผลให้จํานวนนโยบายฯที่ผ่านกระบวนการ

คุณภาพไม่เพียงพอทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ นโยบายบางส่วนไม่สามารถนําไปขับเคล่ือนต่อไป  
วัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียง  ลดปัจจัยความเสี่ยง เพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะทําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียง 

1. การพัฒนาแอพพลิเคช่ันการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานทั้งระหว่างการดําเนินงานและปิดโครงการ : ผล

การดําเนินการ - อยู่ระหว่างดําเนินการ และเตรียมการทดลองระบบ 

2. พัฒนาระบบช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณากล่ันกรองโครงการก่อนส่งไปยังงานข้อตกลง : ผลการดําเนินการ - 

ดําเนินงานร่วมกับ สอปร. พัฒนาธรรมนูญสุขภาพตําบล 

3. ให้มีการพฒันาธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ข้ึนมาเพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและนโยบายแทน : ผลการดําเนินการ - 

เตรียมวิทยากรธรรมนูญสุขภาพ(พ่ีเลี้ยง)ในพ้ืนที่ 

4. ค้นหา Key Stakeholder ให้เข้ามีบทบาทในการพัฒนากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ : ผลการ

ดําเนินการ – อยู่ระหว่างดําเนินการ 



19 

 

5. จัดให้มีและนําผลประเมินการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ มาวิเคราะห์เพ่ือจัดเวทีส่ือสารเพื่อทําความ

เข้าใจเชิงรุกในกลุ่มที่มีส่วนร่วมน้อย หรือไม่มีการร่วมหาท่าทีต่อนโยบายฯ : ผลการดําเนินการ – อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

(S2) ข้อจํากัดในการขับเคล่ือนนโยบายฯ เป็นความเส่ียงด้านความเส่ียงด้านการข้ึนรูปและการขับเคล่ือนนโยบาย

ฯ เน่ืองจากข้อจํากัดในการข้ึนรูปนโยบายฯที่มีคุณภาพ ส่งผลให้จํานวนนโยบายฯท่ีผ่านกระบวนการคุณภาพไม่

เพียงพอท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ นโยบายบางส่วนไม่สามารถนําไปขับเคล่ือนต่อไป  
วัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียง  ลดปัจจัยความเสี่ยง เพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะทําได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียงและผลการดําเนินการ 

1. ออกแบบ template รายงานความก้าวหน้า พร้อมท้ังเร่งพัฒนาระบบรายงานให้ผู้รับโครงการสามารถรายงานกิจกรรม

ผ่านระบบออนไลน์ได้ : ผลการดําเนินการ - มีโครงร่าง template รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 

2.มีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินและระบบการประเมินการขับเคล่ือนนโยบายระดับจังหวัด : ผลการดําเนินการ - 

3.ทําการศึกษาเพ่ือประเมินการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการพัฒนาตัวช้ีวัดได้

ทําโครงการประเมิน 4 P-W 

4. ประสานผู้บริหารเชิงนโยบาย เพ่ือเปิดทางการขับเคล่ือนนโยบาย (หารือทําความเข้าใจ /ข้อตกลงความร่วมมือ) : ผลการ

ดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

5. สร้างความมีส่วนร่วมของกรรมการในการร่วมขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เห็นประโยชน์ : ผลการ

ดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

6. สนับสนุนองค์กรภาคีให้มีการพัฒนาความรู้ สนับสนุนการส่ือสารในการสร้างกระแสสังคม : ผลการดําเนินการ - 

7. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของประเด็น : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

8. เปิดพ้ืนที่หารือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประเด็นนโยบาย เพ่ือสร้างเป้าหมายร่วมและวางแผนทํางานปฏิบัติร่วมกัน : ผล

การดําเนินการ – อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
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2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ด้านกระบวนการ/ระบบปฏิบัติการ 

(O1) กระบวนการสื่อสารภารกิจองค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิผลไม่เพียงพอ เป็นความเส่ียงด้านการรับรู้

ของสังคมต่อภารกิจขององค์กร เน่ืองจากเนื้อหาของ สช. เป็นวิชาการและซับซ้อน การสื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นไป

แบบไม่ต่อเน่ือง ไม่ตรงกับช่องทางการรับสารของกลุ่มเป้าหมาย ขาดความร่วมมือจาก พนง. ในการสื่อสาร ฯลฯ 

ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจเน้ือหาภารกิจของ สช. และขาดความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของ 

สช. รวมทั้งการจดจําภาพลักษณ์ หรือแบรนด์ของ สช. 

วัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียง คือ เพ่ือให้กระบวนการส่ือสารภารกิจองค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิผล

เพียงพอต่อการรับรู้และสร้างความมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายให้สูงข้ึน 

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียงและผลการดําเนินการ 

1.จัดประชุมร่วมกันใน สช. เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาศัพท์ทางวิชาการยากต่อการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ 

: ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

2. ผลิตส่ือท่ีน่าสนใจและเข้าใจง่าย : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

3. เพ่ิมการสื่อสารให้ตรงกับช่องทางการรับสารของกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการ

ดําเนินงาน 

4. ทบทวนผลการประเมินการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อการดําเนินงานของ สช. : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการ

ดําเนินงาน 

5. เพ่ิมกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์และติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการ

ดําเนินงาน   

(O2) ข้อมูลผลการดําเนินงานของ สช. ยังไม่เพียงพอสําหรับการติดตามงานและประเมินความคุ้มค่าจากการ
ดําเนินงาน เน่ืองจากข้อมูลผลการดําเนินงานของ สช. ยังไม่เพียงพอสําหรับการติดตามงานและประเมินความคุ้มค่า

จากการดําเนินงาน 
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กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียงและผลการดําเนินการ 

1. ร่วมกับ ศสข. พัฒนาระบบเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กําหนด และมีข้อมูลรองรับการทํางานอย่างเพียงพอ : ผลการ

ดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

2. สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจกับทุกสํานัก/กลุ่มงานถึงความจําเป็นและความสําคัญในการบันทึกข้อมูลเพ่ือนํามาเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการประเมินความคุ้มค่าจากการดําเนินงาน : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

3. กําหนดให้เป็นตัวช้ีวัดการดําเนินงานของสํานัก/กลุ่มงาน และติดตามการดําเนินงาน : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่าง

การดําเนินงาน 

(O3) การสนับสนุนการทํางานตามบทบาทของ คสช คบ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เน่ืองจากข้อมูลระเบียบ

วาระเพ่ือพิจารณาต่อที่ประชุม คสช. และ คบ. มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน และบางสํานักเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด ส่งผลให้ คบ. คสช. ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียงและผลการดําเนินการ 

1. จัดทําแบบฟอร์มระเบียบวาระการประชุมท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

2. ทุกสํานักร่วมกันออกแบบกระบวนงานวิธีปฏิบัติสําหรับการส่งข้อมูลระเบียบวาระการประชุม : ผลการดําเนินการ 

– อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

3. กําหนดให้มีระบบการติดตามการพัฒนาระเบียบวาระการประชุม คสช. และ คบ. และติดตามการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

4. กําหนดให้มีระบบติดตามการนํามติ คสช. และ คบ. ไปดําเนินการและติดตามการดําเนินงาน : ผลการดําเนินการ 

- อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

5. จัดทําแผนนําเสนอระเบียบวาระประจําปีท่ีส่งผลให้เกิดข้อเสนอและนโยบายสาธารณะฯ : ผลการดําเนินการ – 

อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
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(O4) ระบบการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม จากข้อมูลสารสนเทศ 4P-W ยังไม่สมบูรณ์ เป็นความเส่ียงด้าน

ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากระบบการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม จากข้อมูลสารสนเทศ 4PW 

ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ มีจํานวนองค์ความรู้และนวัตกรรมไม่เพียงพอท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือการพัฒนาและ

ขับเคล่ือนกระบวนการ 4PW 

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียงและผลการดําเนินการ 

1.กําหนดกรอบการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพ่ือนําใชใ้นการสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร (BI, DATA 

Analytic)  และจัดทําเน้ือหา : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์องค์ความรู้และกําหนดองค์ความรู้ของ สช. พัฒนาองค์ความรู้ ขับเคลื่อนและติดตามงาน

ขององค์กรเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ 4PW และองค์ความรู้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการทํางานในการยกระดับความรู้

เป็นองค์ความรู้ รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (QC) : ผลการดําเนินการ – อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

(O5) ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารสนับสนุนการขับเคล่ือนสู่เป้าประสงค์ขององค์กรได้ไม่สมบูรณ์ เป็น

ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเน่ืองจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารตอบสนองต่อ

เป้าประสงค์ขององค์กรได้ไม่สมบูรณ์ส่งผลให้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ขาดโอกาสที่จะได้รับบริการ

ที่รวดเร็วจาก สช.  พนักงานต้องทํางานซํ้าซ้อนในบางกระบวนการท่ีสามารถลดลงได้ ผู้บริหารไม่สามารถใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารได้ เวลาในการค้นหาและประมวลไม่ทันต่อการตัดสินใจ/ปฏิบัติงาน ไม่สามารถ

นําองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิตัลได้ตามแผน 4.0  flagship 62  ซ่ึงสามารถตอบสนอง ต่อนโยบายรัฐบาลด้วย 

เช่น e office และระบบ application ที่พัฒนาตามขอบเขตการดําเนินงาน(ตามสัญญาจ้าง) อาจตอบสนองการเป็น

องค์กรที่เป็น Smart Office ไม่ครบทุก ด้าน รวมถึงยังไม่ได้กําหนดรูปธรรมของ Remote e meeting  ที่ชัดเจน 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีระบบเทคโนโลยีดิจิตัลรองรับการดําเนินงานที่ตอบสนองเป้าประสงค์ขององค์กร 

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียงและผลการดําเนินการ 

1 .จัดทํารายละเอียดของผังกระบวนงานสําหรับระบบที่ดําเนินงานในโครงการ e office ระยะที่ 2 : ผลการ

ดําเนินการ - ผังกระบวนงานสําหรับระบบท่ีดําเนินงานในโครงการ e office ระยะที่ 2 

2. บูรณาการความเช่ือมโยงของระเบียบการบริหารงานภายในกับการทํางานด้วยดิจิตัลให้เห็นรูปธรรมการทํางาน

ร่วมกัน : ผลการดําเนินการ - ระบบ e-payment อยู่ระหว่างเตรียมการใช้งานในเดือนเมษายน 2562 
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3. วิเคราะห์กระบวนการทํางานต่างๆที่สําคัญ จําเป็นต้องพัฒนาเป็นกระบวนการท่ีใช้ดิจิตัลมาสนับสนุน : ผลการ

ดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

4. วิเคราะห์และกําหนดลําดับความสําคัญและจําเป็นของความต้องการระบบสนับสนุนการเป็น smart office : ผล

การดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

 

3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

(F1) ระบบการเบิกจ่าย การรายงาน การตรวจสอบทางการเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ เน่ืองจาก

ระบบการเบิกจ่าย การรายงาน การตรวจสอบทางการเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียง ส่งผลให้

งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาใน พ้ืนท่ี ไม่บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดระดับองค์กร  การ

ตรวจสอบภายในไม่สามารถครอบคลุมทุกภาคีเครือข่าย อาจเกิดความเสี่ยงด้านทุจริต 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ระบบเบิกจ่าย การรายงาน การตรวจสอบทางการเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ 

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียงและผลการดําเนินการ 

1. กําหนดให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวช้ีวัดของทุกสํานัก : ผลการดําเนินการ - มีการรายงานในประชุม

ผู้บริหารทุกเดือน เร่งรัดการใช้จ่าย 

2. ควบคุม กํากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส พร้อมระบุเหตุผลและปัญหา

อุปสรรคที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้แก่ผู้เก่ียวข้อง : ผลการดําเนินการ - .การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส้ินสุด เม่ือวันที่ 28 กพ 62 คิดเป็นร้อยละ 49.15 (จ่ายจริงและผูกพัน) (เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ 57 เป้าหมาย

องค์กร 70.69) 

3. ปรับแผนกิจกรรมการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม

แผนที่วางไว้ : ผลการดําเนินการ - ทบทวนหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและองค์ประกอบให้ถูกต้อง 

ครอบคลุมภารกิจตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

4. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของโครงการฯ ในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน : ผลการดําเนินการ 

- มีการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ 

5. ส่ง พนง.อบรม Internal audit : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
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6. เพ่ิมกรอบอัตราพนักงาน เช่น นักตรวจสอบภายใน  เป็นต้น : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างพัฒนาศักยภาพ

พนักงาน 

7. พัฒนาศักยภาพของพนักงาน/อบรมให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างพัฒนาศักยภาพ

พนักงาน 

8. จ้างผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือ coaching : ผลการดําเนินการ - ตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เร่ืองการจัดโครงสร้างงานภายในและการมอบหมายงานเพิ่มเติม 

มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด นักบริหารจัดการอาวุโส รักษาการผู้ตรวจสอบภายใน 

9. จ้างผู้ตรวจสอบภายนอก : ผลการดําเนินการ - ได้ดําเนิการจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกแล้ว 

10. จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ด้านบริหารความเส่ียง และด้านกฎหมาย : ผลการดําเนินการ - ต้ังที่ปรึกษา

ด้านการตรวจสอบภายใน คือ นางบุปผา ชวะพงษ์ 

11. จัดพ้ืนที่ส่วนกลางให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการ

ดําเนินงาน 

12, .ลงพ้ืนท่ีสุ่มตรวจโครงการ : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

 

4. ความเส่ียงด้านการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk)                        
(C1) การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ/กฎระเบียบไม่รองรับการปฏิบัติหน้าท่ี เน่ืองจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ/

กฎระเบียบไม่รองรับการปฏิบัติหน้าท่ี ส่งผลกระทบต่อตัวช้ีวัดความสําเร็จ เช่น การคืนเงินล่าช้า  การใช้จ่ายเงินไม่ถึงร้อยละ 70 การ

ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินไป  และขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการพัสดุ ตาม พ.ร.บ.ฯ ทําให้

ผู้เกี่ยวข้องได้รับเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญาที่ระบุ องค์กร  หรือบุคลากรอาจถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้อง 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ มีการปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับการปฏิบัติงาน   

กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเส่ียงและผลการดําเนินการ 

1. ทบทวน ปรับปรุง ระเบียบการรับจ่ายเงินท่ีเกี่ยวข้องภายใน สช. : ผลการดําเนินการ - ร่าง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบใหม่ฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ : ผลการดําเนินการ - ร่าง ระเบียบ

คณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารการเงิน รายได้ และทรัพย์สินของสํานักงาน พ.ศ. 

....และประกาศท่ีเก่ียวข้อง รอจัดเวทีรับฟัง และ เสนอ คบ 

3. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ เน้นเจ้าหน้าท่ีพัสดุและกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง : ผลการดําเนินการ - 

- อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

4. ปรับปรุงคู่มือและผังงาน วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน โดยระบุระยะเวลาและผู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะๆ และให้เพียงพอต่อการปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ : ผลการดําเนินการ - อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 

 

 

----------------------------------- 
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