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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเส่ียง และด้านภารกิจหลัก 

ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

1. รายงานด้านการเงิน 

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

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

2. งบกลางปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  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 (บาท) 
แผนงานหลัก 146,756,100.00 
แผนงานสนับสนุน 110,400,000.00 
งบกลางปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื ่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น      

176,613,600.00 

งบประมาณจากแหล่งอ่ืน    27,032,492.86 
งบประมาณสน ับสน ุนก ิจกรรมพ ิ เศษเพ ื ่อ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

  11,870,618.76 

รวม 472,672,811.62 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 สช. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 472,672,811.62 บาท  ณ ไตรมาสที่ 4 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวนเงิน 

448,466,290.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.88 โดยจำแนกเป็นจ่ายจริง จำนวนเงิน 401,840,939.43 บาท คิดเป็น     

ร้อยละ 85.01 และก่อหน้ีผูกพันจำนวนเงิน 46,625,350.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.86 คงเหลือ 24,206,521.24 บาท      

คิดเป็นร้อยละ 5.12 จำแนกตามแผนงานดังน้ี 
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 แผนงานหลัก 

1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ  มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 71,080,000.00 บาท เบิกจ่าย

งบประมาณได้จำนวนเงิน  68,822,590.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.82 โดยจำแนกเป็นจ่ายจริง  จำนวนเงิน  

49,193,466.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.21 และก่อหน้ีผูกพันจำนวนเงิน 19,629,124.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.62  

2. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนที่ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 67,090,000.00 บาทเบิกจ่าย

งบประมาณได้จำนวนเงิน 66,023,044.86 บาท คิดเป็นร ้อยละ 98.41  โดยจำแนกเป็นจ่ายจริงจำนวนเงิน 

54,022,852.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.52 และก่อหน้ีผูกพันจำนวนเงิน 12,000,192.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.89  

3. แผนงานวิชาการและนวัตกรรม มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั ้งสิ ้น 8,586,100.00 บาท เบิกจ่าย

งบประมาณได้จำนวนเงิน 8,699,517.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.32 โดยจำแนกเป็น จ่ายจริง  จำนวนเงิน  

7,379,565.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.95 และก่อหน้ีผูกพันจำนวนเงิน 1,319,951.68 บาท  คิดเป็นร้อยละ 15.37 

 แผนงานสนับสนุน 

1.  แผนงานสื่อสารทางสังคม มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 20,770,000.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้

จำนวนเงิน  20,606,806.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.21 โดยจำแนกเป็น จ่ายจริง จำนวนเงิน 11,732,061.79 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 56.49  และก่อหน้ีผูกพันจำนวนเงิน 8,874,745.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.73 

2. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,600,000.00 บาทเบิกจ่าย

งบประมาณได้จำนวนเงิน  2,549,561.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.06 โดยจำแนกเป็น จ่ายจริง  จำนวนเงิน 

2,492,641.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.87 และก่อหน้ีผูกพันจำนวนเงิน 56,920.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 

3. แผนงานบริหารจัดการ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 87,030,000.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้

จำนวน 80,083,388.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.02 โดยจำแนกเป็น จ่ายจริง จำนวนเงิน 75,466,960.58 บาท คิด

เป็นร้อยละ 86.71 และก่อหน้ีผูกพันจำนวนเงิน 4,616,427.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.30 
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 งบกลางปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างตำบลน่าอยู่-ตำบลสุขภาวะทั่วประเทศ    

(งบกลางปี 2560 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

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 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

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

จริงจำนวนเงิน  80,044,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  

 งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  

1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(สสส.)มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

5,806,894.47 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวนเงิน 4,566,324.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.64 โดยจำแนกเป็นจ่าย

จริงจำนวนเงิน 4,566,324.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.64  

2. โครงการพัฒนาทิศทางยุทธศาสตร์และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(สสส.) มีแผน      

การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,267,198.39  บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวนเงิน 2,918,923.35 บาท  คิดเป็น

ร้อยละ 128.75  โดยจำแนกเป็นจ่ายจริงจำนวนเงิน  2,918,923.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 128.75  

3. โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการ

ปฏิรูปประเทศ (สศช.) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 17,904,500.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวนเงิน 

16,528,632.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.32 โดยจำแนกเป็นจ่ายจริงจำนวนเงิน  16,410,242.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 

91.65 และก่อหน้ีผูกพันจำนวนเงิน  118,390.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.66 

4. โครงการสนับสนุนกระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (องค์การเภสัช

กรรม) มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,053,900.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จำนวนเงิน 1,053,900.00 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำแนกเป็นจ่ายจริงจำนวนเงิน  1,044,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.09 และก่อหน้ีผูกพัน

จำนวนเงิน  9,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 
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หากพิจารณาผลการการใช้จ่ายงบประมาณรายแผนงานพบว่า แผนงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรวมก่อหน้ี

ผูกพันมากที่สุดได้แก่ แผนงานวิชาการและนวัตกรรม จำนวนเงิน 8,699,517.55 บาท   คิดเป็นร้อยละ 101.32  

โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ในกิจกรรมการสนับสนุนงานวิชาการและเอกสารวิชาการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วม,การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย, การขับเคลื่อนงานด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ และการ

สนับสนุนบทบาทองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายในการปฏิรูปประเทศ รองลงมาได้แก่ แผนงานสื่อสารทาง

สังคม จำนวนเงิน 20,606,806.79 บาท  คิดเป็นร้อยละ 99.21 โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ในกิจกรรมการผลิต

ชุดสื่อสารออนไลน์ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน , การจัดพิมพ์หนังสือสานพลัง ,การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

หลากหลายช่องทางและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แผนงานที่มีการใช้จ่าย

งบประมาณรวมก่อหน้ีผูกพันน้อยที่สุดได้แก่ แผนงานบริหารจัดการ จำนวนเงิน 80,083,388.20 คิดเป็นร้อยละ 

92.02 

หมายเหตุ .... ก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง รายการที่มีสัญญาหรือข้อตกลงในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
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สาเหตุสำคัญท่ีมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงการวางแผนงบประมาณได้แก่ 

1. แผนงบประมาณม ีการกำหนดแผนการปฏ ิบ ัต ิ งานและแผนการใช ้จ ่ายงบประมาณที่ช ัดเจน               

ไม่ซับซ้อนและสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 

2. แผนการดำเนินงานมีการวางแผนและเตรียมการทำงานไว้กับภาคีเครือข่ายไว้เป็นอย่างดี 

3. ระบบบริหารจัดการขององค์กรสามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้ทันเวลา 

    สาเหตุสำคัญท่ีมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามการวางแผนงบประมาณได้แก่ 

1. กระบวนการพัฒนานโยบายต้องใช้เวลาขึ้นอยู่กับปัจจัย บริบท ของแต่ละพื้นที่ เช่น แกนในการประสาน 

องค์ความรู้ หน่วยงานหลักในการดำเนินงาน วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งความเข้าใจกระบวนการในการ

พัฒนาด้วย  

2. สช.ดำเนินงานโดยผ่านภาคีเครือข่ายไม่มีสำนักงานในภูมิภาคจึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสูงจาก

เครือข่าย 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วม อาจไม่ตรงกับพันธกิจหลักขององค์กร หน่วยงาน 

และภาครัฐ จึงทำให้การพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายมีอุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดและค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที ่สอดคล้องต่อ

แผนงานหลัก สช. ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

การดำเนินงานตามแผนงานหลักสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำเนินงานตาม

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

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 

2562 พอสังเขปได้ดังน้ี 

ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 

1. นโยบายสาธารณะที่สอดคล้อง

กับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แห่งชาติ ที่พัฒนาจากกระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

จำนวน 100 เร่ือง 

 

 

 
 

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผลงานสำคัญ ดังน้ี 
1. เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำนวน 115 เร่ือง แบ่งเป็น 
ระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง และระดับพ้ืนท่ี จำนวน 114 เร่ือง ซึ่งทุกนโยบาย
มีผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบายแล้ว  
2. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จากการใช้เครื่องมือ
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จำนวน 122 เรื ่อง 
แบ่งเป็น ระดับชาติ 8 เร่ือง และระดับพ้ืนที่ 114 เร่ือง  
3. มีประเด็นที ่กขป. ประสานใหเ้กิดความรว่มมือและเจา้ภาพในการ
ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในเขตพื้นท่ี จำนวน 17 ประเด็น จากทั้งสิ้น 59 
ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 28.81 
 

โดยสรุป ผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัดท่ี 1 สำเรจ็เกินเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. นโยบายสาธารณะได้ร ับการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 25 
(พิจารณาจาก 1. มีหน่วยงาน/

กลไกรับผิดชอบนโยบายฯ 2. ได้

แ ผนย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ /น โ ยบ า ย /

กฎหมาย 3. นำไปสู่การปฏิบัติ) 

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติ โดยมี
ผลงานสำคัญ ดังน้ี 

1. ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงสู ่การ
ปฏิบัติ จำนวน 115 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีระดับการขับเคลื่อน 
ดังน้ี 
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ระดับที่ 1 มีหน่วยงานหรือกลไกรับผิดชอบนโยบายฯ จำนวน 65 นโยบาย 
คิดเป็นร้อยละ 56.52 
ระดับที่ 2 มีแผนดำเนินการตามนโยบาย จำนวน 33 นโยบาย คิดเป็นร้อยละ 
28.70 
ระดับที ่ 3 มีการดำเนินการที ่พร้อมจะถูกประเมินผลสำเร็จ จำนวน 17 
นโยบาย คิดเป็นร้อยละ 14.78 
2. มีการขับเคลื่อนและรูปธรรมความสำเร็จจากการขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ รวม 21 มติ จากมติฯ ทั้งสิ้น 81 มติ คิดเป็นร้อยละ 25.93 
และดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับชาติไปสู่ระดับพ้ืนท่ี จำนวน 15 มติ  
 

โดยสรุป ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2 สำเร็จเกินเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3. ร ้ อ ย ล ะ  75 ข อ ง น โ ย บ า ย

สาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่าน

กระบวนการท่ีมีคุณภาพ 

นโยบายสาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ ร้อยละ 
87.50   
 

โดยสรุป ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3 สำเร็จเกินเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. ภาคีเครือข่ายได้รับการประเมิน
ว่ามีขีดความสามารถ ร้อยละ 75 
(พิจารณาจากคุณลักษณะสำคัญ 
ด ั งน ี ้  1.  น ักประสานงาน   2. 
นักวิชาการ  3. นักยุทธศาสตร์  4. 
นักสื่อสาร 5. นักจัดการ) 

1. ภาคีเครือข่ายได้รับการประเมินว่ามีขีดความสามารถ    ร้อยละ 73.62 

2. ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านเวทีถอดบทเรียนการทำงานระดับภาค 
เวทีพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงธรรมนูญ และเวทีสานใจสานพลังภาคีสนับสนุน
ปฏิรูปสุขภาวะชุมชนเข้มแข็ง จำนวนไม่น้อยกว่า 900 คน  

3. ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพผ่านหลักสูตร 5 พลัง ในชุดการเรียนรู้ที่ 4 การ
ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และชุดการเรียนรู้ที ่ 5 “การ
ประเมินผลแบบเสริมพลังการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม” รวม 13 เขตพ้ืนที่  
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4. เกิดความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายต่างประเทศทั้งในและนอกอาเซียน
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
 

โดยสรุป ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4 ต่ำกว่าเป้าหมายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล็กน้อย แต่มีผลการดำเนินงานสูงกว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 61.29) 

5. องค์ความรู ้หร ือนวัตกรรมใน

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ี

สามารถนำไปสนับสนุนการทำงาน

ของ สช. จำนวน 6 เรื่อง 

1. ได้องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมที่สามารถนำไปสนับสนุนการทำงานของ สช. จำนวน 6 เรื ่อง 
ได้แก่ 

 การสำรวจคุณภาพน้ำดื ่มจากตู ้น้ำด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติใน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 

 การศึกษาผลกระทบของอีสปอร์ตที่มีผลต่อสุขภาวะเด็ก และการ
สร้างรูปแบบความรับผิดชอบร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 โมเดลระบบอภิบาล การส่ือสารข้อมูลสุขภาพในส่ือสังคมออนไลน์  

 รายงานการศึกษาเร่ืองวิธีการกำหนดประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์  

 รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการ
ร่วมจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  

 Kanchanachitra C., Tangcharoensathien V., 
Patcharanarumol W, Posayanonda T., Multisectoral 
governance for health: challenges in implementing a total 
ban on chrysotile asbestos in Thailand, BMJ Glob Health 
2018;3:e000383. doi:10.1136/ bmjgh-2017-000383   

2. มีชุดความรู้และเอกสารวิชาการจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม จำนวน 38 เรื่อง ซึ่งจะมีการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
พัฒนาเป็นองค์ความรู้ต่อไป ได้แก่ 

 ชุดความรู้จากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับ
พ้ืนท่ี จำนวน 4 เรื่อง 
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 ชุดความรู้จากการประมวลสถานการณ์และสังเคราะห์ภาพรวมการ
ทำงานของ กขป. จำนวน 3 เรื่อง 

 งานวิชาการจากการสนับสนุนการถอดบทเรียนการขับเคลื่อน 4PW 
จำนวน 19 เรื่อง 

 ชุดความรู้และเอกสารวิชาการจากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมระดับชาติ จำนวน 13 เร่ือง 

 

โดยสรุป ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5 สำเร็จตามเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3. รายงานด้านบริหารความเสี่ยง 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ประกาศนโยบายในการบริหารจัดการความเส่ียงให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Risk Culture) อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง
ถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างย่ังยืน  

นโยบายการบริหารความเสี่ยงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และเพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น นโยบายการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน มี
สาระสำคัญ ดังน้ี 

1)  ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO ERM และแนวทางอื่น ๆ 
ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล สช. เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

  2)  ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  3)  ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ 
4)  ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
5) ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้าง ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ 

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร 

 

โครงสร้างและสายการรายงานการบริหารความเสี่ยงของ สช. 

 

 

 

 

 

   

 

คณะกรรมการบริหาร (คบ.) 

คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบ 
ผู้บริหาร 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

คณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  

สำนักอำนวยการ (สอ.)  
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน 

ใน สช. 
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ความคืบหนา้การดำเนินงานตามแผนการควบคมุภายในของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     

ตามท่ีประช ุมคณะกรรมการบร ิหารสำน ักงานคณะกรรมการส ุขภาพแห ่ งชาติ  เม ื ่ อว ันที่   
18 มกราคม 2562 ได้มีมติรับทราบ รายงานความคืบหน้าการดำเนินที่สำคัญในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ดังน้ี  

1) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม - สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความ
เหมาะสมทุกประเด็นและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเช่ือมั่นได้ว่าจะนำไปสู่การ
ทำให้ สช. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี 

2) องค์ประกอบด้านการประเมินความเสี่ยง  - สช. และหน่วยงานย่อยโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วม 
กิจกรรมการประชุมระดมสมอง ได้มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ที่เป็น
สากลมาใช้และมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมทั้งผลการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นระยะๆ ทุกไตร
มาส โดยมีการคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอันอาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในด้วย  
 3) องค์ประกอบด้านกิจกรรมการควบคุม  - ในภาพรวม สช.มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและ

สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดกิจกรรมควบคมุเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานตามปกติ 

บุคลากรทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้ มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรม

ควบคุมที่กำหนดไว้เป็นรายไตรมาสเพ่ือที่จะสามารถรับรูค้วามเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงกิจกรรมควบคุม

ให้มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสทิธิภาพย่ิงขึ้น มีการศึกษาและนำมาตรฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง 

ๆ ที่จำเป็นมาใช้งาน มีการศึกษาเพ่ือจัดทำนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือควบคุมการดำเนินงานของบุคลากร

ภายใน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดำเนินงานตรวจสอบด้านความปลอดภัย ความถูกต้องของระบบ

สารสนเทศตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง    

 4) องค์ประกอบด้านสารสนเทศและการสื่อสาร - ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสารรวมท้ังเทคโนโลยีที่

นำมาใช้มีความเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจที่สำคญัทกุด้าน ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุก

คนมีสิทธิเข้าถงึ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ คำสั่งต่าง ๆ มาตรการควบคุมภายในรวมท้ังมีข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการทำงานอย่างเหมาะสมเพียงพอต่อการตัดสินใจและดำเนินงานในความรับผิดชอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

โดยมีระบบ e-office ที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม ใน
การใช้ระบบดังกล่าวย่อมมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ รวมทั้งผู้ใช้มีความต้องการเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์การทำงาน 



13 

 

สช.จึงมีความจำเป็นในการพัฒนา e-office อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สช. สามารถตอบสนองความต้องการเชิงนโยบายที่
มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) องค์ประกอบด้านการติดตามประเมินผล -สช.มีกิจกรรมการติดตามผลการควบคุมภายใน การ
จัดการความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผลการดำเนินการขององค์กรจะเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดในแผนงานประจำปี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในต่ออนุกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร (คบ.) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) กำหนด 
โดยพบว่าระดับความเสี ่ยงส่วนใหญ่ลดลง และคงที่ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดการความเสี ่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ   

จากการวิเคราะห์พบว่า สช. มีโครงสร้างการควบควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม สช. จะได้ดำเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพิ่มขึ้นในบางกิจกรรมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นในไตร
มาสต่อไป 

สช. ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่ความสัมพันธ์สอดคล้องกับกระบวนการควบคุมภายใน โดยพิจารณา

ความเพียงพอของกิจกรรมควบคุมภายในที่มีอยู่ (existing control) จากรายงานปค. 5 ที่พบระดับ residual risk 

สูงเกินระดับที่ยอมรับได้ ระบุเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อทำแผนจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป ควบคู่กับการ

กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่ความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสช. โดยพิจารณาถึง เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายประจำปี โดยแยกประเด็นความเสี่ยงเป็น S-O-F-C คือ ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยง

ด้านกฎ ระเบียบ  (Compliance Risk) ระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ปัจจัยทางด้าน

การเมือง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายใน เช่น บุคลากร นโยบายองค์กร ทำการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง พิจารณาระบุสาเหตุความเสี่ยง 

(Risk cause) ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละปัจจัยเสี่ยง ระบุผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่จะเกดิข้ึน ให้ครอบคลุมด้านการเงิน 

ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จ ระบุผลการวิเคราะห์โอกาสท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ขึ้นระบุ KPI ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายประจำปีของสช.ที่เก่ียวข้องและกำหนด KRI ซึ่งควรจะสัมพันธ์กัน  

ได้ผลสรุปความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2  ด้านปฏิบัติการ 6 ด้านการเงิน 
1 และ ด้านกฎระเบียบ 1 รวมทั้งสิ้น 10 ประเด็นปัจจัยเสี่ยง ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 

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
องค์กรได้ไม่สมบูรณ ์

 

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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ผลจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2562 พบว่าระดับความเสี่ยงของทั้ง 

10 ประเด็นปัจจัยเสี่ยงลดลง โดยทุกประเด็นปัจจัยเสี่ยงมีระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ต่ำ (S1 S2 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 C1) และปานกลาง (F1)  มีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

S1  ข้อจำกัดในการขึ้นรูปนโยบายฯที่มีคุณภาพ - ความเสี่ยงลดลง เนื่องจากสามารถขึ้นรูปนโยบายได้

มากกว่า 100 เรื่อง 

S2  ข้อจำกัดในการขับเคลื่อนนโยบายฯ - ความเสี่ยงลดลง เนื่องจากสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่

รูปธรรมได้ประมาณร้อยละ ๙๘ 

2)      ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 

O1  กระบวนการสื่อสารภารกิจองค์กรไปสู่กลุ ่มเป้าหมายมีประสิทธิผลไม่เพียงพอ - ความเสี ่ยงลดลง 

เน่ืองจากการรับรู้ของสังคมต่อภารกิจขององค์กร น่าจะได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 

O2  ข้อมูลผลการดำเนินงานของ สช. ยังไม่เพียงพอสำหรับการติดตามงานและ 

ประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนินงาน - ความเสี่ยงลดลง เน่ืองจากดำเนินการได้ตามตัวช้ีวัดของ กพม. 

O3  การสนับสนุนการทำงานตามบทบาทของ คสช. คบ. ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ - ความเสี่ยงลดลง 

เน่ืองจากการนำเสนอวาระเป็นไปแผนงานที่วางไว้ 

O4  ระบบการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม จากข้อมูลสารสนเทศ 4P-W ยังไม่สมบูรณ์ - ความเสี่ยงลดลง 

เน่ืองจากได้พัฒนาองค์ความรู้ได้ตามท่ีกำหนด (๖ เรื่อง) 

O5  ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่เป้าประสงค์ขององค์กรได้ไม่สมบูรณ์ - 

ความเสี่ยงลดลง เน่ืองจากในแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พนง.มีความพอใจอยู่ที่ร้อยละ ๗๕.๖ 

O๖ สมรรถนะของบุคลากรไม่สอดคล้องกับนโยบายหรืองานท้าทายใหม่ๆ : ความเสี่ยงลดลง เนื่องจาก

ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

            3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงาน  

F1  ระบบการเบิกจ่าย การรายงาน การตรวจสอบทางการเงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอ - 

ความเสี่ยงลดลง เน่ืองจากการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

  4)  ความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  

C1 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ/กฎระเบียบไม่รองรับการปฏิบัติหน้าที่ - ความเสี่ยงลดลง เน่ืองจาก 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงานการเงินของ สช. ไม่มีข้อสังเกต
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ภาพรวม Risk Profile ของความเสี่ยงระดับองค์กร สำนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 

 Risk Boundary 

              
Code (ระดับสี 
ไตรมาส 4) 

ปัจจัยเสี่ยง 

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
 / 

Co
ns

eq
ue

nc
es

) 

5 10 15  
20 O๒  

   
25  
   

S1 ข้อจำกัดในการขึ้นรูปนโยบายฯที่มีคุณภาพ 

4 8 O2 O3 12  
16 O1 O3  

O4 
20 S1 F1 

  

S2 ข้อจำกัดในการขับเคลื่อนนโยบายฯ 

3 O5 6 F1 9   

12 S2 O5  

C1  

O6  

15 

  

O1 กระบวนการสื่อสารภารกิจองค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมายมี

ประสิทธิผลไม่เพียงพอ 

2 S1 

4 O1 C1 

S1 S2 O1  

C1 

6 F1 8 10 

 

O2 ข้อมูลผลการดำเนินงานของ สช. ยังไม่เพียงพอสำหรับการ

ติดตามงานและประเมินความคุ้มค่าจากการดำเนนิงาน 
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1 S2 O2    

O3 O5 O6 

O6 

2 O4 O4 3 4 5 

  

O3 การสนับสนุนการทำงานตามบทบาทของ คบ. คสช. ยังไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

โอกาส (Likelihood/Frequency)  
  

O4 ระบบการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม จากข้อมูลสารสนเทศ 

๔P-W ยังไม่สมบูรณ์ 

Level of Residual Risk ณ ต้นปี 

Level of Residual Risk ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 4  

Level of  Target   Risk            

 

 
O5 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารสนับสนุนการขับเคลื่อน

สู่เป้าประสงค์ขององค์กรได้ไม่สมบูรณ์ 

 

O6 สมรรถนะของบุคลากรไม่สอดคล้องกับนโยบายหรืองานท้า

ทายใหม่ ๆ 

 

 

 

 

 

 


