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ภารกิจส านักส่วนงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างใหม่  1 มกราคม 2562 
 

ส านักพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ
ระดับชาติ (สสช.) 

• สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาที่มีความสอดคล้องตามธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ โดย 

• ประสาน และ สนับสนุนให้เกิดการทบทวนและก าหนดประเด็นส าคัญทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมี
ส่วนรวมเพ่ือให้เกิดประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของ สช. 

• พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างภาคีในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ภาคีเครือข่ายให้ความ
ร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ซึ่งจะน าไปสู่การเกิดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพต่อไป 

• ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ/สมัชชาสุขภาพเชิงประเด็น เพ่ือให้การจัดกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ/สมัชชาสุขภาพเชิงประเด็น บรรลุวัตถุประสงค์ 

• ประสานเชื่อมโยงและร่วมมือกับส านักอ่ืนๆ ของ สช. ในการน าประเด็นมาพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาโดยผ่านทางกลไกและกระบวนการต่างๆ ที่เหมาะสม 

• ประสานงานและสนับสนุนการการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพระดับชาติ ดังนี้ 
• ประสานงานและสนับสนุนการท างานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานของมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ  
• ประสานงานและสนับสนุนภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล                      
• ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี เพ่ือให้ภาคีเครือข่าย 

และสาธารณะรับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชา                   
•  พัฒนาระบบหรือแนวทาง(Guideline) การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนมติสมัชชา มีระบบ

หรือแนวทางที่เหมาะสม 
•  เจรจาความร่วมมือ (Broker) และสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อน กระบวนการนโยบายสาธารณะฯ(Policy Facilitator) ให้บรรลุผล

ส าเร็จ 
ส านักสนับสนุนยุทธศาสตร์ • ประสานงาน และสนับสนุนบทบาทองค์กรภาคประชาสังคมเป็นภาคีการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้องค์กรภาคประชาสังคมมีความพร้อมในการ

ด าเนินงานในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย 
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สังคมเข้มแข็ง (สยส.) • ประสานงานในการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้กระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขับเคลื่อนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

• ให้การปรึกษาวิชาการกระบวนการมีส่วนร่วมส าหรับหน่วยงานที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนส่วนงานต่าง ๆ ในการน ากระบวนการมีส่วนร่วมไปใช้ใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ 

• ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกลไกกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ   
• ประสานงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเพ่ือให้เกิดทิศทางการท างานด้านประเมินผล

กระทบด้านสุขภาพ 
• ประสานงานและสนับสนุนกลไกการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ( HIA 

Commission)  และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ( HIA Consortium) 
• ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนากลไกกระบวนการ HIA ในระดับต่างๆ (Policy-Program-Project areas-Inter collaboration) 
• ประสานงานการพัฒนาระบบ กลไก และเครื่องมือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รองรับการท างานตามกระบวนการของมาตรา 11  
• เจรจาความร่วมมือ (Broker) และสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อน กระบวนการนโยบายสาธารณะฯ(Policy Facilitator) ให้บรรลุผล

ส าเร็จสนับสนุนการท างานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อการด าเนินการสร้างยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง และการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (HIA) การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
 

• สนับสนุนการท างานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นเพ่ือการด าเนินการสร้างยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ               
การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

• ดูแลโครงการพิเศษและภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้โครงการพิเศษบรรลุวัตถุประสงค์ 

ส านักวิชาการและนวัตกรรม 
(สวน.) 

• ประสาน และ สนับสนุนให้เกิดการทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ เพื่อก าหนดประเด็นส าคัญทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพแบบมีส่วนรวม 

• สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาวิชาการเพ่ือให้เกิดความรู้ทางวิชาการและน าผลใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วม 
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• ประสานงานในการจัดให้มีการประเมินระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ตามกรอบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ เพ่ือให้เกิดรายงานผลการประเมินระบบ
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

• ประสานงานการจัดท ารายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพเพ่ือให้การจัดท ารายงานบรรลุตามเป้าหมาย  
• ประสานงานและสนับสนุนการส่งเสริมสิทธิและการท าหน้าที่ด้านสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

• ประสานและสนับสนุนในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการท างานด้านสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ เพ่ือให้เกิดทิศทางการขับเคลื่อนที่เป็น
ระบบบรรลุเป้าหมาย 

• ประสานงานและสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการที่ปรึกษาสิทธิด้านสุขภาพ เพื่อให้คณะกรรมการเป็นกลไกการด าเนินงานด้านสิทธิด้าน
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

• ประสานสนับสนุนองค์กร ภาคี เครือข่าย ในการด าเนินงานขับเคลื่อนงานสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ เพ่ือให้เครือข่ายมีความพร้อมในการ
ด าเนินงานในการขับเคลื่อนงานสิทธิ 

• ประสานสนับสนุนในการพัฒนาวิชาการในงานด้านสิทธิด้านสุขภาพ เพ่ือให้เกิดงานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสิทธิ 
• ประสานงานและสนับสนุนคณะกรรมการที่ คสช. ที่แต่งตั้งขึ้น เพ่ือให้เกิดกลไกในการพัฒนาข้อเสนอและนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพที่มี

ประสิทธิภาพ 
• ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอและนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพผ่านกลไกและกระบวนการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติและคณะกรรมการภายใต้ คสช. 
ส านักขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะระดับพื้นท่ี  
(สนพ.) 

• บูรณาการการท างานระหว่างภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เช่น  คณะกรรมการเขตสุขภาพ 4PW  ศปจ. และ เพื่อการสานพลังความร่วมมือสู่การวางแผน
ด าเนินงานที่มีคุณภาพ  

• บริหารความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ บูรณการเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการ
ท างานแก่องค์กรและสังคม 

• สนับสนุนภาคีเครือข่าย 4 PW ในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบส่วนร่วมทั้งระดับพื้นท่ี (Area Base) และเชิง
ประเด็น (Issue Base) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่รับผิดชอบ บนหลักการยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยบูรณาการเป้าหมาย วัตถุประสงค์และ
ทรัพยากรของภาคีเครือข่ายที่ร่วมด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล (Win-Win Situation)  

• สนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี 3 ภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปขับเคลื่อนให้เกิดผลตามบริบทและความต้องการของพ้ืนที่ต่างๆ ต่อไป 
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• ประสานงานและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เขตสุขภาพเพ่ือประชาชนบรรลุ
เจตนารมณ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ  

• ประสานข้อมูลการด าเนินงาน กับ ศปจ. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและหนุนเสริมการท างานระหว่าง 4PW กับ ศปจ. 
•  ประสานงานในจัดเก็บฐานข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและชุดความรู้ รวบรวมรูปธรรมความส าเร็จและบทเรียนการด าเนินงานของเครือข่ายการ

ด าเนินงานตามเครื่องมือกระบวนการที่ สช. สนับสนุนและหนุนเสริมการด าเนินงานในเขตสุขภาพในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
• ดูแลโครงการพิเศษและภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้โครงการพิเศษบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

ส านักนโยบาย ยุทธศาสตร์
และประเมินผล  (สย.) 

1.งานบริหารยุทธศาสตร์ 
1.1 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน และด าเนินการติดตามประเมินการด าเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
1.2 ประสานงานหน่วยงานยุทธศาสตร์ของ สช.ที่ได้รับมอบหมาย ในการประสานความร่วมมือการท างานในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อความร่วมมือในการ

ท างาน 
1.3 ประสานและพัฒนางานเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทิศทางการท างานตามยุทธศาสตร์ 
1.4 วิเคราะห์สังเคราะห์นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นยุทธศาสตร์ระดับชาติ  นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานโยบายและแผนการด าเนินงานขององค์กร 
 
2.งานแผนงานและงบประมาณ 
2.1 ประสานและสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงานหลัก แผนปฏิบัติการ และสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
2.2  วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ การงบประมาณและ  ชี้แจงค าขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปีต่อส านัก

งบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ไปให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละ หน่วยงาน 
2.3 ประสานและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้หน่วยงานมีงบประมาณเพียงพอต่อการท างาน 
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2.4 การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ มีงบประมาณในการด าเนินการที่เหมาะสม 
2.5 ประสานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้กระบวนการโอนเปลี่ยนงบประมาณมีความถูกต้อง 
2.6 วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ สช. เพื่อให้ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 
 
 
3.งานติดตามประเมินผล 
3.1 ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบประเมินผลการท างานขององค์กร ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดระบบ

ประเมินผลการท างานที่มีประสิทธิภาพสามารถวัดผลส าเร็จขององค์กรได้ 
3.2 ประสานและสนับสนุนให้เกิดการประเมินภายนอก ให้เกิดการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 
3.3 ประสานและสนับสนุนให้เกิดการประเมินภายใน เพ่ือติดตามและวัดผลส าเร็จของการด าเนินงานภายใน 
3.4 สรุปผลงานเสนอผลการประเมิน ให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการประเมิน  
3.5 ประสานงานกับคณะกรรมการต่าง ๆ ด้านการติดตามประเมินผล เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการต่าง ๆ ในการด าเนินการติดตามประเมินผลให้ส าเร็จ

ตามเป้าหมาย  
4.งานคสช./คบ. 
4.1 ดูแลการสรรหา คสช./คบ  ให้มีกระบวนการที่มีคุณภาพ และด าเนินการได้ทันตามก าหนดเวลา 
4.2 ประสานและสนับสนุนการท างานเชิงยุทธศาสตร์ของ คสช./คบ เพื่อให้ คสช. คบ ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 ประสานและสนับสนุนในการเสนอเรื่องเชิงนโยบายต่อ ครม.เพ่ือให้เกิดช่องทางในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
4.4 จัดท ารายงาน และสรุปผลงาน คสช./คบ.เพื่อรวบรวมผลงานของ คสช. คบ. เพื่อแสดงต่อสาธารณะ 
4.5 ประสานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ ประเมินผลการท างานของ คสช./ คบ.เพ่ือวัดประสิทธิภาพการท างานของ คสช. คบ. 
4.6 ดูแลการประชม คบ. คสช. ให้มีวาระเนื้อหาประเด็นที่คุณภาพ และสรุปรายงานการประชุมเพื่อติดตามมติ ความก้าวหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ส านักอ านวยการ (สอ) • งานบริหารทั่วไป 

• ดูแลงานด้านอาคารสถานที่ อ านวยความสะดวกเรื่องการใช้งานสถานที่ และการรายงานสภาพปัญหาการใช้งานอาคารสถานที่ต่าง ๆ 
ของ สช. 
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• ดูแลงานด้านยานพาหนะของ สช. และระบบการอ านวยความสะดวกในการใช้งานยานพาหนะ 
• ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารและส านักงานเพ่ือให้มีความปลอดภัย 
• ดูแลงานด้านการจัดประชุมและงานจัดเลี้ยงและพิธีการของ สช. ให้ด าเนินไปโดยเรียบร้อย 
• ดูแลงานด้านท าความสะอาดสถานที่ สช. ให้มีความเรียบร้อยเป็นระเบียบ 
• ด าเนินการการรับ-ส่งเอกสารเข้าออกส านักงานให้ถึงมือผู้รับอย่างทันการณ์ 
• จัดท าทะเบียนสารบรรณคุมหนังสือรับ-ส่ง การออกเลขที่เอกสารให้มีความถูกต้อง 
• ด าเนินการการจัดเก็บเอกสารของสช.ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น 
• การท าลายเอกสารที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นระบบ 
• ให้บริการต้อนรับทางโทรศัพท์ให้ข้อมูล โอนสายโทรศัพท์  

งานการเงิน  งานบัญชี งานข้อตกลง 
(๑) ควบคุม จัดท าบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะ

ทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการบัญชีขององค์กร 
(๒) ควบคุม จัดท าและด าเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน และรายงานการเงินและ

บัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้เป็น ปีจจุบัน 
(๓) วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและ การบัญชี ชี้แจงค าขอตั้งงบประมาณรายรับ-

รายจ่ายประจ าปีต่อส านักงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ ไปให้หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจ าเป็นและ
วัตถุประสงค์ของแต่ละ หน่วยงาน 

(๔) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การใช้
จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 

(๕) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี จัดท าเอกสาร วิชาการ คู'มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือพัฒนางานวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๖) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น แก่อบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการของงานวิชาการเงินและบัญชี ให้
ค าปรึกษา แนะน า ตอบป้ญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุม คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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งานพัสดุ 
 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผนและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ตาม

มติ ครม. และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลในงานพัสดุ เพ่ือก าหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบที่ก าหนด 
 ตรวจสอบ ควบคุมสัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง/สัญญาเช่า ให้เป็นไปตามแห่งสัญญา ควบคุมการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องตามสัญญา การคืน

หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาเพ่ือความถูกต้องเรียบร้อยตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ และค าสั่งทีก่ าหนด 
 ควบคุม ตรวจสอบ การด าเนินการในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 

งานเลขานุการกิจ 
• ดูแลเรื่องการนัดหมายผู้บริหารในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกับบุคลากรภายในและภายนอกให้มีความถูกต้องสร้างความประทับใจ 
• ดูแลต้อนรับผู้ที่ขอเข้าพบผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้ขอเข้าพบเกิดความพึงพอใจ 
• ดูแลเรื่องการกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร ของผู้บริหาร   เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
• จัดท าจดหมาย เอกสารต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย เพ่ือให้ผู้บริหารพีงพอใจ 
• ติดต่อประสานงานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 

งานส่งเสริมอัตลักษณ์องค์กร 
 ประสานและสนับสนุนให้เกิดจัดท าแผนการสื่อสารเพ่ือสร้างอัตลักษณ์องค์กรและด าเนินการตามแผน 
 ด าเนินการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรเพ่ือให้อัตลักษณ์องค์กรเกิดการรับรู้และจดจ า  
 ผลิตวัสดุอุปกรณ์ หรือ สื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก 
 สร้างสัมพันธ์อันดีกับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้เกิดตวามสัมพันธ์อันดีเพื่อการสานสัมพันธ์การท างาน 
 พัฒนาการสื่อสารอัตลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรแก่บุคลากรในองค์กร เพ่ือให้เกิดการรับรู้อัตลักษณ์และมีสัมพันธ์ที่ดีในการ

ท างาน 
งานควบคุมภายในและพัฒนาระบบอ านวยการ 

 ประสานและสนับสนุนให้เกิดการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจ าปีของ สช. 
 ด าเนินการประสานงานเพ่ือก ากับและติดตามให้แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีการด าเนินการตามแผน 
 ประสานและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบงานด้านการอ านวยการ เพื่อพัฒนาระบบงานด้านอ านวยการให้มีประสิทธิภาพ 
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 ประสานงานและสนับสนุนการสื่อสารท าความเข้าใจในการปฏิบัติตามระบบงานด้านอ านวยการที่พัฒนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
กลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส) ด้านสื่อสารสังคม 

o ประสานและสนับสนุนให้เกิดการก าหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารทางสังคมขององค์กรโดยภาพรวมทั้งระบบ ร่วมกับผู้บริหาร/ส านักและกลุ่มงาน
ที่เก่ียวข้อง 

o ประสานและสนับสนุนให้เกิดการจัดท าแผนปฏิบัติการสื่อสารขององค์กรที่ถอดจากยุทธศาสตร์องค์กร และบูรณาการท างานด้านการสื่อสารทาง
สังคมโดยภาพรวมขององค์กร เพื่อให้เกิดแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

o ประสานและสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW และสื่อส าหรับการสื่อสารทางสังคมขององค์กรโดยภาพรวม เพื่อให้
เกิดสื่อที่มีคุณภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW 

o ประสานและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งในระดับชาติ/พ้ืนที่  เพ่ือ
สร้างการรับรู้และเข้าใจภารกิจขององค์กรแก่สังคม 

o บริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสื่อ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และพลังภาคีสื่อสาร 4PW เพ่ือสื่อสารให้สังคม
รับรู้และเข้าใจภารกิจขององค์กร  

o การพัฒนาการสื่อสารเชิงรุก ได้แก่ การสร้างพลังสื่อสารแบบมุ่งเป้า เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เป็นยุทธศาสตร์ร่วมขององค์กร การ
แสวงหาภาคีสื่อสารใหม่ๆ ตลอดจนรูปแบบและพ้ืนที่การสื่อสารใหม่ๆ และระบบการจัดการสื่อสารเชิงรุกเพ่ือให้ทันสถานการณ์และกระแส
สังคมท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้าน website 
o ก าหนดรูปแบบ หรือ Concept ของเว็บไซต์ ถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้รูปแบบการสื่อสารผ่าน website มีประสิทธิภาพและมีความน่าสนใจ

ในการใช้งาน 
o วิเคราะห์ผลการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง ออกแบบ และพัฒนางานเว็บไซต์ที่เหมาะสม 
o ออกแบบ พัฒนาและจัดท า Graphic ประกอบงาน website เพ่ือเสริมงานออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ สวยงาม และดึงดูดผู้ใช้งาน 
o ดูแล Server ให้บริการเว็บไซต์ส านักงาน ให้การท างานของระบบไม่มีปัญหา ระบบไม่หยุดการท างานโดยไม่รู้สาเหตุ สามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง 
o ดูแลการน าเนื้อหาจากส่วนงานต่าง ๆ มาสื่อสารเผยแพร่ผ่านช่องทาง website อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็วและทันสถานการณ์ 

กลุ่มงานเครือข่าย
ต่างประเทศ (กป) 

• สร้างภาคีพันธมิตร และพัฒนาเครือข่ายด้าน 4PW/HiAP/SDH กับองค์กร/สถาบันวิชาการด้านสุขภาพ ของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
ภูมิภาคเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดพันธมิตรหรือเครือข่ายการในการท างานที่พร้อมให้ความร่วมมือ 



๙ 

 

• พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กร/สถาบันวิชาการด้านสุขภาพของประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการยกระดับการท างานของ สช. และ
ขยายผลงานของ สสส. สู่นานาชาติ 

• แสวงหา เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้าน 4PW/HiAP/SDH  น าสู่การเรียนรู้และปฏิบัติ 
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านต่างประเทศของ สช. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในเวทีระดับนานาชาติ 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
(กบ) 

• ดูแลการงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยมีการด าเนินการด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
• วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับภารกิจและยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดแผนงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรองรับ

ยุทธศาสตร์ 
• สรรหาคัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงาน 
• ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาผลการท างานของบุคลากร 
• พัฒนาระบบสวัสดิการบุคลากรเพื่อให้บุคลากรคุณภาพชีวิตที่สมดุล 
• บริหารค่าจ้างเงินเดือนให้มีการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

• ดูแลงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาการจัดการความรู้โดยมีด าเนินการดังนี้ 
• ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในการท างานเพ่ือให้บุคลากรยกระดับการท างานให้มีคุณภาพ 
• พัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือยกระดับขีดความสามารถการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
• ส่งเสริมค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมอันดีขององค์กรเพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีพฤติกรรมสอดรับกับค่านิยมร่วมขององค์กร 
• พัฒนาระบบและส่งเสริมการจัดการความรู้บุคลากรเพ่ือให้เกิดระบบการจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือยกระดับการท างานตามภารกิจ 

ศูนย์สารสนเทศและข้อมูล
ข่าวสารและ  (ศสข) 

• พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่ประชาชนตามสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และตามภารกิจของพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

• สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและดิจิทัล ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ได้บรรลุตามเป้าหมาย 

• สนับสนุนและบริหารแผนงานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบแอพพลิเคชั่น ของส านักงานและกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร และภาคีเครือข่าย  



๑๐ 

 

• จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในรูปแบบของรายงานประจ าปี รายงานสาธารณะและสื่อสิ่งพิมพ์ 
เพ่ือเผยแพร่ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ 

• สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สช.ให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
 
 
 
 

ส านักงานโครงการจิตอาสา
ประชารัฐเพ่ือสังคมสุขภาวะ 
(สอปร) 

• รับผิดชอบงานบริหารจัดการของโครงการ ส านักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพ่ือสังคมสุขภาวะ 
• ติดตามสถานการณ์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการด าเนินโครงการ ส านักงานโครงการจิต

อาสาประชารัฐเพ่ือสังคมสุขภาวะ 
• ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมการด าเนินงานโครงการ ส านักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพ่ือสังคม

สุขภาวะ 
• ประสานการท างานกับ สช. อย่างใกล้ชิดในฐานะเป็นส่วนงานหนึ่งของ สช. 
• ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอ่ืนตามที่ สช. มอบหมาย 

 


