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ส่วนที่ 1 
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1. แผนงานหลักส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

แผนงานหลักส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ฉบับท่ี 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564) ได้รับความ
เห็นชอบจากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ .) 
ครั้งท่ี 7/2559 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ .ศ .2559 มีมติเห็นชอบ โดยมีสาระส าคัญของแผน 
ประกอบด้วย  

 วิสัยทัศน ์“ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน
พื้นฐานทางปัญญา” (4PW) 

 พันธกิจ  สานพลังความรู้ (Knowledge: K) นโยบาย (Policy: P) และสังคม (Social: S) 
เพ่ือน าไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา  

 เป้าประสงค์ (1) เกิดนโยบายสาธารณะจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
บนพื้นฐานทางปัญญา (2) เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาท่ีดี         
(3) ภาคีเครือข่ายมีขีดความสามารถในการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
บนพื้นฐานทางปัญญา (4) เกิดองค์ความรู้ท่ีเพียงพอต่อการสนับสนุนกระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา 

 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

1. นโยบายสาธารณะท่ีสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ท่ีพัฒนาจาก
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ านวน 500 เร่ือง 

2. นโยบายสาธารณะได้รับการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 

3. นโยบายสาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพ                             
อย่างน้อยร้อยละ 75  

4. ภาคีเครือข่ายได้รับการประเมินว่ามีขีดความสามารถ อย่างน้อยร้อยละ 75 

บททบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา 
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5. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมสามารถน าไปสนับสนุนการท างานของ สช. จ านวน 30 เร่ือง 

 ยุทธศาสตร์ (1) ยกระดับรูปธรรมความส าเร็จ 4PW (2) เสริมพลังเครือข่ายการขับเคลื่อน 
4PW (3) สร้างข้อมูลความรู้และปัญญา (4) สร้างสรรค์การสื่อสาร 4PW และ (5) สร้างองค์กร
ต้นแบบ 4PW  

2. ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 – 2561 

 ผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2561 ตามแผนงานหลักส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (ฉบับท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564) มี
ผลการด าเนินงานดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดตามแผนงานหลักฉบับท่ี 3 
ผลงาน 

ปี 2560 

ผลงาน 

ปี 2561  

1. นโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แห่งชาติท่ีพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

จ านวน 500 เร่ือง 

157 เร่ือง 

 

138 เร่ือง 

 

2. นโยบายสาธารณะได้รับการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 

อย่างน้อยร้อยละ 25 

ร้อยละ 94.27 

 

ร้อยละ 96.38 

 

3. นโยบายสาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่านกระบวนการท่ีมี
คุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ 75  

ร้อยละ 90.60 

 

ร้อยละ 89.16 

 

4. ภาคีเครือข่ายได้รับการประเมินว่ามีขีดความสามารถ 

อย่างน้อยร้อยละ 75 

ร้อยละ 84.30 

 

ร้อยละ 61.29 

 

5. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสามารถน าไปสนับสนุนการท างาน

ของ สช. จ านวน 30 เร่ือง 

12 เร่ือง 

 

6 เร่ือง 
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3. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3.1 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(คบ.)  ในช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีข้อเสนอส าคัญๆ ดังนี้ 

3.1.1 แผนงาน/ค าของบประมาณประจ าปี  

1) การจัดท าแผนหลักของ สช. ควรกระจายงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์และ
แผนงาน/โครงการ โดยให้พิจารณางานออกเป็น 3 ภารกิจ ได้แก่ (1) ภารกิจหลักของ สช .        
(2) ภารกิจเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายชาติ  และ (3) ภารกิจท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็นงานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  

2) สช. ควรวางแผนและเตรียมการท างานล่วงหน้า เพื่อให้เร่ิมด าเนินการได้ตั้งแต่ช่วง
เดือนสิงหาคม-กันยายนของปี และจัดท าสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    3.1.2 การรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 

1) สนับสนุนการก าหนดผลงานเด่นท่ีเป็น Flagship ให้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดย
พิจารณาจาก (1) ผลลัพธ์ ท่ี ได้ส่งผลต่อเป้าหมายตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ            
(2) มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมวงกว้าง (3) สามารถผลักดันเป็นกฎหมาย หรือมาตรการท่ี
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

2) การรายงานผลการด าเนินงานของ สช. ควรมีนิยามก ากับตัวชี้วัดและรายงาน
ผลงานท่ีเห็นเป็นรูปธรรมให้ความส าคัญกับหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และควรพิจารณารายงาน
การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานของ สช. โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
ประกอบด้วย ท้ังนี้ให้รายงานข้อมูลสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสและรายปีเพ่ือใช้
เปรียบเทียบกัน ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นลักษณะงาน และพฤติกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณของ
แต่ละแผนงานท่ีอาจแตกต่างกัน 

3) ควรมีการส ารวจติดตามข้อมูล (Rapid Survey) เพื่ อ ให้ทราบสถานการณ์        
การขับเคลื่อนงานในพื้นท่ี อุปสรรคท่ีต้องการการหนุนเสริมท้ังการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  
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    3.1.3 การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  

1) พึงระวังการท างานของ สช.ท่ีอาจติดกับดักการเข้าสู่ระบบราชการ ท าให้มี
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจแนวดิ่ง (verticality) มากขึ้น สช. มีหน้าท่ีเป็นผู้จัดกระบวนการให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคประชาสังคม
เข้ามาร่วมในกระบวนการมากขึ้น การจัดความสัมพันธ์ของแต่ละภาคส่วนให้ได้รับประโยชน์แบบ 
win-win ร่วมกัน  

2) การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญกับมติ ท้ังนี้ ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ควร
ก าหนดเป็นเป้าหมายระดับกลาง (intermediate goal) ด้วย 

     3.1.4 การประเมินผล  

1) ควรให้ความส าคัญตัวชี้วัดองค์กรภาครัฐท่ีก ากับเรื่องการควบคุมภายใน การ
บริหารความเส่ียงและการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยรายงานความคืบหน้าให้ คบ. รับทราบ
และให้ข้อเสนอแนะอยู่เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

2) สช. จึงควรมีแผนการฝึกอบรมบุคลากรและภาคีให้มีทักษะความเป็นนักวิชาการ
และนักยุทธศาสตร์ เพ่ิมเติมจากความเป็นนักประสานงาน นักสื่อสาร นักจัดการ 

       3.1.5 การสื่อสารทางสังคม  

1) การพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ภารกิจหลักของการสื่อสาร
ทางสังคมจึงควร ประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (2) สื่อสาร
ภารกิจหลัก สช. ตามแผนงานหลักฯ (3) สื่อสารภารกิจรองท่ีเกิดจากการตอบสนองวาระชาติหรือ
วาระเร่งด่วน 

2) ในปัจจุบันบริบทสื่อมีหลายรูปแบบท่ีมีความอ่อนไหว มีท้ังข้อดีและข้อจ ากัด ดังนั้น
การสร้างการรับรู้ (Perception Brand Image) ท่ีถูกต้องของสังคมให้รู้จักเครื่องมือพัฒนาและ
ขับเคลื่อนโนบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องส าคัญ  ดังนั้นการสื่อสารต้องก าหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีแน่ชัด จะจะสามารถก าหนดเนื้อหาท่ีใช้สื่อสารกับกลุ่มคนนั้นๆ ได้ ต้องวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายและช่องทางการสื่อสาร ท้ังแบบ online และแบบ offline ท้ังสื่อเก่าและสื่อใหม่  
รวมท้ังความคาดหวังและ ผลท่ีจะได้รับจากการรับสารแล้ว โดยควรรายงานผลการสื่อสาร        
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ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น ผลท่ีเกิดขึ้นจากสื่อนั้นๆ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิจัยใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีครอบคลุม เช่น  Brand Image Assessment หรือ Impact Assessment เป็น
ต้น เพื่อจะรู้ว่า สื่อท่ีผลิตแต่ละรูปแบบ ประเภทนั้นท าให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงกับแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายอย่างไรบ้าง  

   3.1.6 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1) การพัฒนาระบบของศูนย์ข้อมูล ควรออกแบบระบบท่ีมีความทันสมัย สื่อสาร
เช่ือมต่อกับโซเชียลมีเดียตอบสนองการเข้าถึงใช้บริการข้อมูลข่าวสารของคนยุคใหม่ด้วย นอกจาก
การรวบรวมข้อมูลข่าวสารต้องให้ความส าคัญกับความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึง
การพัฒนาข้อมูลข่าวสารท่ีผ่านการย่อยเนื้อหาให้สามารถสื่อสารได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้ 
มีข้อมูลพร้อมใชง้าน และเส้นทางการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

       3.1.7 การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 

1) การเสริมสร้างกระบวนการตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง (Audit Strengthening)  คือ งาน
ท้ัง 3 ระบบ ได้แก่ การควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน ควรมีการ
ท างานเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร รวมถึงเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากรด้วย เพื่อมุ่งไปสู่ระบบ
บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย (1) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (2) การ
เปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได้   โดยมีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ และ (3) 
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม 

2) ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายในท่ีอยู่ในรายงานการตรวจสอบภายใน มีอยู่ 3 
เรื่องท่ีน่าสนใจ ได้แก่ (1) การพัฒนาระบบ E-Office สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานได้มาก ซึ่งต้องพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานให้ทันกับระบบ E-Office (2) การพัฒนาทักษะท่ี
ส าคัญ (Essential Skills) ของเจ้าหน้าท่ีเหมาะกับต าแหน่งงานและลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ
รายบุคคล (Tailor made) (3) เจ้าหน้าท่ีควรไปอบรมจากภายนอก หรือเรียนรู้งานกับภาคี
ภายนอกด้วย  ท้ังนี้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ี ดูแลรับผิดชอบงานเองได้ในระยะยาว
ต่อไป 

3) ให้ส านักงานมีการทบทวนการท างานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเดิมของ สช. กับ
การปรับเปลี่ยนมาใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐใหม่นี้ นอกจากนี้ ควรศึกษารวบรวมข้อมูล
ปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของระบบ EGP เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเจรจากับรัฐได้  
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4) การจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการ
วิเคราะห์แผนงาน/โครงการเท่านั้น ให้พิจารณาวิเคราะห์ความเส่ียงในระดับองค์กร 

3.1.8 งานพัฒนาบุคลากร 
1) ควรท า Successor Plan ของต าแหน่งงานส าคัญ (Key Positions) ขององค์กร 

อาทิ ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถนะของบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าในสายงาน และสานต่องานขององค์กร อีกท้ังยังเป็นการเตรียมการรองรับความ
เส่ียงในกรณีท่ีบุคลากรในต าแหน่งงานส าคัญลาออก 

2) การจัดสรรก าลังคนตามโครงสร้างการบริหารองค์กรท่ีปรับใหม่นั้นควรมอง
ครอบคลุมท้ังระบบ รวมไปถึงควรทบทวนบรรทัดฐาน (Norm) และคุณค่า (Value) ขององค์กรท่ีมี
อยู่เดิม  

3) แผนงานพัฒนาบุคลากร องค์กรต้องตอบโจทย์การพัฒนาใน 2 ด้าน คือ           
1) ขีดความสามารถในการท างานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย และ 2) ทักษะการบริหารจัดการ 
ได้แก่ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล  

4) แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรมหาชนแบบก้าวกระโดดฯ เนื้อหามี
ความชัดเจน เข้าใจง่ายและมีความท้าทาย แต่ต้องท าให้บุคลากรของ สช. รู้สึกเป็นเจ้าของ
แผนพัฒนาองค์กรฯ ฉบับนี้ร่วมกัน ปัจจัยท่ีส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จคือ บุคลากรของ สช. 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ อุปนิสัย ให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน และควรมีการแผนส ารองในการรองรับ
บุคลากรส่วนหนึ่งท่ีไม่สามารถปรับตัวได้ด้วย  
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3.2 ผลการติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินการด าเนินงานของ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                 
พร้อมแนวทางและข้ันตอนการแก้ไขปรับปรุง 

ล าดับ ข้อเสนอจากทีมประเมิน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ช่องว่างส าคัญที่ยังเหลืออยู่/
แนวทางแก้ไข 

ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
1. สช. ควรจัดให้มีการวิเคราะห์และจัดท า

ฐานข้อมูลแสดงให้เห็นว่านโยบายท่ีพัฒนาขึ้นมี
การกระจายตัวในเชิงขนาดความครอบคลุมของ
ประชากรและพื้นท่ี/องค์กรเจ้าของประเด็น/
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการตามนโยบาย 

1. สย. รับผิดชอบ
ในการจัดท า
แบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูล   
2. สน. สข. และ 
สพ. รับผิดชอบใน
การเพ่ิมเติมข้อมูล
ผลการด าเนินงาน 
3. ศูนย์สารสนเทศ
และข้อมูลข่าวสาร 
(ศสข.) 

1. ได้จัดท าแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล และ
รวมรวมข้อมูลการพัฒนาและการขับเคล่ือน
นโยบายท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยมีการแบ่ง category ให้ชัดเจนว่า
นโยบายดังกล่าวด าเนนิการในพื้นท่ีใด ใช้
เคร่ืองมืออะไรในการพัฒนา เจ้าภาพหลัก
คือใคร มีการขับเคลื่อนถึงระดับใด ท ากับ
ใคร และเกิดผลกระทบเชิงบวกอะไรกับ 
stakeholder ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
เพ่ิมเติมข้อมูลผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดท าระบบ
จัดเก็บข้อมูลใน E-office และเช่ือมโยง

1. แบบบันทึกการเก็บและ
รวบรวมข้อมูลยังขาดขนาด
ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่นโยบายนั้นๆ ครอบคลุม
และได้รับผลจากการด าเนิน
นโยบาย  และควรมี
ค าอธิบายสารประโยชน์ท่ี
ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ในเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคม 
ซึ่งทั้งสองข้อมูลนี้จ าเป็น
ส าหรับการอธิบายและ
ค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจ

2. สช. ควรจัดให้มีการวิเคราะห์และจัดท า
ฐานข้อมูลที่ว่านโยบายท่ีขับเคลื่อนมีขนาด
ความครอบคลุมของปฏิบัติการท่ีมีผลต่อพื้นท่ี
หรือประชากรมากน้อยเพียงใด ระดับ
ความก้าวหน้าของการด าเนินการอยู่ระดับใด
ปฏิบัติการตามแผนได้มากน้อยเพียงใด และ
เกิดผลประเมินแล้วหรือไม่ เพียงใด  
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ล าดับ ข้อเสนอจากทีมประเมิน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ช่องว่างส าคัญที่ยังเหลืออยู่/
แนวทางแก้ไข 

3. สช. ควรจัดให้มีระบบรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลว่าจังหวัดต่าง ๆ ใช้เครื่องมือใดในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4PW) 

ข้อมูลกับระบบ GIS 
2. อยู่ระหว่างการพัฒนาและเพ่ิมเติมข้อมูล
ในระบบ e-office ดังนี ้
2.1 พัฒนาระบบให้สามารถแสดงความ
เช่ือมโยงระหว่างตัวชี้วัดองค์กร ตัวชี้วัด
แผนงาน 5 ปี และตัวชี้วัดโครงการรายปี 
รวมท้ังผลักดันให้เกิดการกรอกข้อมูลใน
ระบบ เพ่ือให้เกิดการรายงานผลและติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินงานผ่านระบบ    
E-office 
2.2 พัฒนาการจัดระดับชั้นของการเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล รวมท้ัง
การพัฒนาเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสามารถ
ก าหนดการเข้าถึงข้อมูลในระบบได้เอง 
2.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายให้เป็น
ปัจจุบัน 

หรือทางสังคมตามท่ี กพม. 
ก าหนด 
2. ยังไม่เห็นความชัดเจน
ระบบหรือกระบวนการ
รวบรวมข้อมูลผลงานจาก
พื้นที่ต่างๆ ท่ีด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนงานตาม
นโยบาย เช่น จะรวบรวม
ข้อมูลอะไร จากที่ไหน โดยวิธี
ใด ใครปฏิบัติ ใครตรวจสอบ
ก ากับ ใครใช้ข้อมูลไปเพื่อท า
อะไรบ้าง 

4. เร่ือง Policy ควรมองให้เลยจาก Policy ของ
ภาครัฐและท้องถิ่น เข้าไปสู่ Policy ของ
ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณะประโยชน์ ถ้า
หากผลักดันให้ทุก Policy ขององค์กรเหล่านั้น
ค านึงถึงสุขภาพด้วย ก็จะเกิดผลกระทบท่ีเป็น
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

5. ควรจัดท าระเบียนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ติดตามประเมินผลท่ีมีองค์ประกอบในด้านชื่อ
เอกสาร ประเภทและชนิดของข้อมูลสารสนเทศ
ในเอกสารนั้น รูปแบบของเอกสาร (กระดาษ
หรืออิเล็กทรอนิกส์) ท่ีเก็บ ผู้ผลิตเอกสาร เวลา
ท่ีผลิต ผู้เก็บเอกสาร ผู้มีอ านาจในการจัดการ
เอกสาร ระดับชั้นของการเข้าถึงเอกสาร 

ศูนย์สารสนเทศ
และข้อมูลข่าวสาร 
(ศสข.) 
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6. ควรมีการปรับปรุงฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายให้
เป็นปัจจุบันและสื่อสารให้ภาคีเครือข่ายรับรู้
เพ่ือเชื่อมโยงให้เป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายในวง
กว้างทุกระดับ 

สอ. (CCM) 2.4 เพ่ิมเติมข้อมูลตัวชี้วัดโครงการท่ี
ปรับปรุงร่วมกับส านัก/กลุ่มงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน และเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดองค์กรมากยิ่งขึ้นในระบบ 

7. ตัวชี้วัดควรมีจ านวนเท่าที่จ าเป็น และต้องมี
ความชัดเจน ท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องสามารถเข้าใจ
ตรงกันได ้ภาษาท่ีใช้จึงควรมีความ
เฉพาะเจาะจง ไม่ใช้ค าโตหรือเขียนประโยคที่
ก ากวม  

ทุกส านัก/กลุ่มงาน 

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
8. สช. มีการใช้งบประมาณต่ ากว่าประมาณการ

มาก จึงควรจัดให้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุแล้ว
ป้องกันแก้ไขต่อไป 

1. สย.  
2. สอ. 

มีการรวมรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายโครงการย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือวิเคราะห์หา
สาเหตุการใช้งบประมาณต่ ากว่าประมาณ
การ รวมท้ังแนวทางการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาเรียบร้อยแล้ว 
 
 

ยังไม่พบช่องว่างส าคัญ 
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ด้านการบริหารจัดการ 

9. สช. ควรวางแผนและจัดท าปฏิทินการน าเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม คบ. แต่ละเดือนให้ชัด 
เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลและการ
เตรียมการของฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

สย. ด าเนินการจัดท าปฏิทินการน าเสนอระเบียบ
วาระการประชุม คบ. ท่ีเป็นวาระประจ า 
และน าเสนอปฏิทินดังกล่าวในการประชุม 
คบ. เดือนพฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว 

ยังไม่พบช่องว่างส าคัญ 

10. แผนการบริหารจัดการองค์กรด้านต่างๆ ควรมี
การวิเคราะห์ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงว่ามีปัญหา
อะไร มากน้อยเพียงใด เกิดจากสาเหตุใด มี
แนวทางแก้ไขอย่างไร จึงจะสามารถก าหนด
แผนและด าเนินการให้เกิดผลและแสดงผลได้
จริง 

1. สอ. 
2. ศูนย์สารสนเทศ
และข้อมูลข่าวสาร 

1. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง แผน
ควบคุม 
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานตามแผน  
2. จะเริ่มกระบวนการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ภายในเดือนมิถุนายน 2561  
 
 
 

ยังไม่พบช่องว่างส าคัญ 
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ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
11. ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการฯ ยังไม่

ทราบถึงบทบาทการด าเนินงานของ สช. 
โดยเฉพาะเร่ืองการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ ดังนั้น 
สช. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้และมี
ความตระหนักต่อการมีส่วนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะมากขึ้นและต่อเนื่อง อีกท้ัง 
องค์ความรู้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะควร
เป็นสื่อ/ภาษาประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆ 

1. กส. 
2. สอ. (CCM) 

1. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ สช. เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจถึงวิธีการท างานและเคร่ืองมือ
การท างานของ สช. ภายใต้พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 รวมท้ังการ
เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ สช. และภาคี
เครือข่าย  
2. มีการปรับกลยุทธ์ในการสื่อสาร 3 เร่ือง 
ดังนี้ 1) สร้างสื่อรูปแบบใหม่ท่ีเข้าใจง่าย    
2) ส่ือสารผลงานท่ีเป็น success case ของ
พื้นท่ีในรูปแบบของรายการลุก ปลุก เปลี่ยน 
ซึ่งในเฟสท่ี 2 จะมีการยกระดับการส่ือสาร
จากงานระดับพื้นที่เป็นระดับประเด็น เช่น 
ความส าเร็จของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
เร่ือง การก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน 3) ปรับวิธีการ

ยังไม่พบช่องว่างส าคัญ 
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สื่อสารรูปแบบใหม่ในงานสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งท่ี 10 โดยให้สื่อชุมชนสื่อสาร
งานสมัชชาฯ ผ่าน social media ไปยังคน
ในพื้นท่ีของตนเอง เพ่ือสร้างความเป็น
เจ้าของให้แก่สื่อชุมชน 

12.  สช. ควรวิเคราะห์ช่องว่าง (gap) ว่าภาคี
เครือข่ายยังขาดองค์ความรู้ด้านใด แล้วพัฒนา
เพ่ิมศักยภาพตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
โดยจัดท าหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพท่ี
หลากหลายตามบริบท ความจ าเป็น เพ่ือเป็น
ทางเลือกแก่ภาคีเครือข่ายเพิ่มเติมจากหลักสูตร
ท่ีมีอยู่เดิม 

ส านักสนับสนุน
ยุทธศาสตร ์
สังคมเข้มแข็ง 
(สยส.) 

1. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอบรม
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทีม
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม 5 
พลัง) module 2 เรื่อง "กระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม" และจัด
อบรมแก่ภาคีเครือข่ายทั้ง 13 เขต เรียบร้อย
แล้ว โดยกระบวนการจะเน้นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และข้อค้นพบจากการท างาน
จริงของผู้เข้าร่วมอบรม 
2. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรอบรม
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทีม
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม          

ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยเริ่มจากวิเคราะห์
เส้นทางสู่ 
ผลส าเร็จ แต่ละจุดมีช่องว่าง
อะไรบ้าง และแต่ละจุดภาคี
เครือข่ายต้องการขีด
ความสามารถอะไร หลังจาก
นั้นจึงจะออกแบบวิธีการเสริม
ขีดความสามารถนั้นๆ และ
ก่อนจะน าไปใช้กับใครหรือ
หน่วยใด จะต้องมีการ
ประเมินช่องว่างหรือความ
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(ทีม 5 พลัง) module 3 เรื่อง "เคร่ืองมือ
ตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550" 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดอบรม 

จ าเป็นในการในการเสริมขีด
ความสามารถด้านใด 

อื่นๆ 
13. สช. ควรวิเคราะห์เส้นทางเดินสู่ผลท่ีชัดเจนว่า

อะไรเป็นตัวก าหนดผล อะไรเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพล วิธีการหรือมาตรการใดท่ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและตัวก าหนดผล 
ใครเป็นผู้ด าเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการติดตาม
ประเมินของส่วนต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1. สย. รับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบ
การติดตาม
รวบรวมข้อมูล 
2. สน. สข. และ 
สพ. รับผิดชอบใน
การเพ่ิมเติมข้อมูล
ผลการด าเนินงาน 

1. มีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“วิธีการหามูลค่าทางเศรษฐกิจหรือทาง
สังคมของผลการด าเนินงานของ สช.” ให้แก่
พนักงาน สช. เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 เพ่ือให้บุคลากร สช. มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเส้นทางสู่ความส าเร็จของ
นโยบายแต่ละประเด็น เพ่ือท่ีจะวางแผน
และด าเนินการให้ไปสู่ประโยชน์ที่แท้จริงท่ี
สามารถตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือทาง
สังคม และอธิบายความเกี่ยวข้องของ สช. 
ในการสร้างประโยชน์นั้นๆได ้ 
2. มีการวิเคราะห์ล าดับขั้นความส าเร็จของ
การด าเนินงานของ สช. โดยพบว่า ภาพรวม

ยังขาดระบบการติดตาม
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นใน
การคิดมูลค่า รวมทั้งวิธีคดิ 
มูลค่าในประเด็นต่างๆ ตามท่ี 
กพม. ก าหนด ซึ่ง สช. จะต้อง
ท าการพัฒนาเพิ่มเติมจากท่ีมี
อยู่บางส่วนให้เพียงพอท่ีจะ
ผลักดันการด าเนินนโยบาย
และการแสดงผลสัมฤทธิ์ท่ี
สามารถตีเป็นมูลค่าได้ โดย
ต้องท าการพัฒนาท้ังในส่วน
บุคลากรและเคร่ืองมือต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  
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ล าดับ ข้อเสนอจากทีมประเมิน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ช่องว่างส าคัญที่ยังเหลืออยู่/
แนวทางแก้ไข 

ของผลการด าเนินงานยังอยู่ในระดับการ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ/การบังคับใช้
กฎหมาย และ สช. ควรมีการรวมรวมข้อมูล
เพ่ิมเติม เพ่ือแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิใ์นขั้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม 
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3.3 บทวิเคราะห์ และแนวทางในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 (1) จากผลการด าเนินงานปี 2560 – 2561 เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามแผนงานหลักฯ 
ฉบับท่ี 3 พบว่า ผลงานเชิงปริมาณเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลงานเชิง
คุณภาพในเชิงลึก อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้ังระดับชาติและพื้นท่ี ประเมินได้จาก
การมีกลไกหรือหน่วยงานเป็นเจ้าของเรื่องและมีแผนการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่มี ระบบเก็บและ
รวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอส าหรับการอธิบายและค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดบังคับของ กพม.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สช.ก าลังพัฒนาระบบเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานและออกแบบวิธีการค านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเหมาะสม 

 (2) จากผลการประเมินนโยบายสาธารณะท่ีผ่านกระบวนการท่ีมีคุณภาพ พบว่าสูงกว่า
เป้าหมายแต่ผลการประเมินขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายกับพบว่ามีแนวโน้มลดลง จึงควรมี
การวิเคราะห์ช่องว่างว่าภาคีเครือข่ายยังขาดองค์ความรู้ด้านใด และพัฒนาศักยภาพตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สช.จะด าเนินการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพภาคีเครือข่าย เช่น การพัฒนาภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ี การทบทวนและพัฒนากลุ่ม
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ  

              (3) จากข้อเสนอแนะท่ีให้ สช.ให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงการขับเคลื่อนมติกับภาคี
ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญกับมติ 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สช.ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนตามนโยบายของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) เพื่อก าหนดมติท่ีจะขับเคลื่อน
แบบเร่งด่วนและให้เห็นผลส าเร็จรูปธรรมในระยะสั้น (Quick win) ท่ีต้องด าเนินการภายในปี 
2562 โดยก าหนดยุทธศาสตร์การท างานสร้างความเป็นเจ้าของให้กับหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ส าคัญกับมติผ่านการหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน หรือใช้ผลส าเร็จของการขับเคลื่อนในแต่ละกรณี
ผลักดันให้เป็นมติคณะรัฐมนตรี หรือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติผ่าน กขป. 
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             (4) ผลงานตามตัวชี้วัดท่ี 5 องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ตามแผนงานหลักฯ ฉบับท่ี 3 ยังไม่ได้น าไปต่อยอดในการใช้
ประโยชน์เท่าท่ีควร 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สช.มีเป้าหมายในการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
รูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้วยเครื่องมืออื่นไปบูรณาการเข้ากับ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเพ่ือสร้างนวัตกรรมของกระบวนการที่เพิ่มคุณภาพของ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  

             (5) เนื่องจากแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์กรมหาชนแบบก้าวกระโดด 
(Exponential Growth) เป็นแผนใหม่ท่ีเริ่มด าเนินงานในปี 2561 ซึ่งให้ความส าคัญกับวิเคราะห์
กับการจัดท าแผน  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สช.ให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามแผนฯ โดย
มุ่งเน้นการเป็น Smart office  การสร้างนวัตกรรมการส่ือสาร และระบบธรรมาภิบาลองค์กร 



 
ส่วนที่ 2 

สาระส าคัญ แผนการด าเนินงาน  แผนการเงนิ 
และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ. 2562 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 8/2559 
เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนงานหลัก ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 3 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) (รายละเอียดตามภาคผนวก 1) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีท่ี 2 ของการด าเนินงานตามแผนงานหลักส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการด าเนินงานตาม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ      
พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 3 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2564 ) ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของแผนงานหลัก ฯ รายปี จ านวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1    นโยบายสาธารณะท่ีสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติท่ี   
พัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม                
จ านวน 100 เร่ือง            

ตัวชี้วัดที่ 2    นโยบายสาธารณะได้รับการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 
ตัวชี้วัดที่ 3    นโยบายสาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่านกระบวนการท่ีมีคุณภาพ        
                  อย่างน้อยร้อยละ 75       

ตัวชี้วัดที่ 4    ภาคีเครือข่ายได้รับการประเมินว่ามีขีดความสามารถอย่างน้อยร้อยละ 75  
ตัวชี้วัดที่ 5   องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย 

สาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไปสนับสนุนการท างานของ สช. 
จ านวน 6 เร่ือง  

ท้ังนี้ จากข้อมูลผลการด าเนินงานพบว่าการด าเนินงานมีความก้าวหน้าพอสมควร และ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (รายละเอียดตามภาคผนวก 3) และควรต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แนวทางการจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการเงนิ และงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 



แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              หน้าที่  18                                                                                

 

 

สช. จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562 ท่ีสอดคล้องกับแผนงานหลัก ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการ
ด าเนินงานตาม พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
– 2564 ) โดยใช้แผนงาน โครงการ ในแผนงานหลัก สช.ฯ เป็นหลักส าคัญในการจัดท าแผน      
การด าเนินงานฯ และได้น านโยบายและทิศทางการด าเนินงานของเลขาธิการ รวมท้ังเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและ
งบประมาณ ของ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
งานในส านักงาน  
 

 ทิศทางและแนวทางการท างานของเลขาธิการ คสช.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และ

งบประมาณ ประจ าปี พ .ศ .2562” ระหว่างวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2561 เลขาธิการ คสช .         
ได้แถลงทิศทางและแนวทางการท างานของ สช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

 (1) ด้านประสิทธิภาพการท างาน การด าเนินงานขององค์กรจะต้องมีประสิทธิภาพสูง 
บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่วางไว้ 

 (2) ด้านระบบธรรมาภิบาล พัฒนา สช. ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านธรรมาภิบาล  

 (3) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถภาคีเครือข่าย พัฒนาขีดความสามารถภาคีเครือข่าย
ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน
พื้นฐานทางปัญญา และสร้างภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง  

 (4) ด้านการพัฒนาองค์กร เป็นองค์กรท่ีมั่นคง และงานได้ผล คนเป็นสุข  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะด าเนินงานตาม
เป้าหมาย ผลผลิต  กิจกรรม และตัวชี้วัด ท่ีระบุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส านักงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง / หน่วยงาน : ประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบาย  
                  สาธารณะแบบมีส่วนร่วม  
  ตัวชี้วัด  

- เชิงปริมาณ  : ข้อเสนอเชิงนโยบายถูกน าไปใช้เป็นนโยบายสาธารณะ                           
แบบมีส่วนร่วม จ านวน 100 เร่ือง 

 - เชิงคุณภาพ   : ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณ ะแบบมีส่วนร่วม        
ถูกน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  
                          (1)  กิจกรรม  : สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับพื้นที่ 

       ตัวชี้วัด    : จ านวนประเด็นท่ีมีการขับเคล่ือนเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพใน
  พื้นท่ีด้วยกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จ านวน 13 ประเด็น 

     (2) กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  
    ตัวชี้วัด  : จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
  จ านวน 120 เร่ือง 

 

  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องตามแผนงานหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 ฉบับท่ี 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564)  สช. จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 

สรุปงบประมาณในการด าเนินงาน แผนงาน / โครงการ  
ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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สรุปรายละเอียดตัวชี้วดัในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. นโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติท่ีพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม                 

จ านวน 100 เร่ือง 

2. นโยบายสาธารณะได้รับการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 
3. นโยบายสาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่านกระบวนการที่
มีคุณภาพ      

อย่างน้อยร้อยละ 75       

4. ภาคีเครือข่ายได้รับการประเมินว่ามีขีดความสามารถ อย่างน้อยร้อยละ 75 
5. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไป
สนับสนุนการท างานของ สช.  

จ านวน 6 เร่ือง 
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งานเด่น 

(Flagship) 

เหตุผลที่เป็นงานเด่น เป้าหมายในปี 2562 หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

1 .องค์กรดิ จิทัล 

(Digital 

Organization)  

1. เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศท่ี

สามารถ เพิ่ มประสิทธิภ าพและ

ประสิทธิผลในการสนับสนุนการ

ท างานขององค์กรอย่างมีธรรมาภิ

บาล และมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี

ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่ อการ

ขับเคลื่อนงาน (Data Driven) ตาม

พันธกิจขององค์กร 

2. การก้าวสู่องค์กรดิจิทัล (Digital 

Organization) ของ สช . พิจารณา

จากความสอดคล้องกับ นโยบายไทย

แลนด์ 4.0 ท่ีเน้น “ขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ

น วั ต ก รรม ”  น า ไป สู่ ก า รส ร้ า ง

เครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดย

มีหลักการส าคัญ คือ “ท างานน้อยลง 

แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น” สอดคล้องกับ

1 . ส ช . มี แ ล ะ ใช้ ร ะ บ บ

สารสนเทศในการบริหาร

จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร ผ่ า น

เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน

การด าเนินงานขององค์กร 

1 .1  ร ะ บ บ ร อ ง รั บ ก า ร

รายงานผลการด าเนินงาน

และการวัดมูลค่าเพิ่มทาง

เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม     

(Data monitoring Report) 

1 .2  ระ บ บ  ก ารจ่ าย เงิ น    

การรับเงิน และการน าเงินส่ง 

ผ่ านระบบอิ เลคโทรนิ กส์   

(E-payment)  

1 .3  ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม    

อิ เลคโทรนิค  (E-meeting) 

ศสข ./สย ./

ส อ ./ทุ ก

ส านัก 

งานเด่น (Flagship)  
ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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งานเด่น 

(Flagship) 

เหตุผลที่เป็นงานเด่น เป้าหมายในปี 2562 หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

การการขั บ เคลื่ อนการพั ฒ น า

รั ฐ บ า ล ดิ จิ ทั ล  ( Digital 

Government) ด้านการบูรณาการ

ฐานข้อมูลภาครัฐ  และการลดการใช้

เอกสาร (Less paper) การเตรียม

ตั ว เข้ าสู่ อ งค์ ก รดิ จิ ทั ล  (Digital 

Organization) ตั้งแต่การปรับประ

บวนคิดของคนในองค์กร (Digital 

Mindset)  ปรับกระบวนการท างาน 

(Digital Processes)  ป รับ ทั ก ษ ะ

การใช้ เท ค โน โลยี  (Digital Skill) 

และปรับวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล 

(Digital Culture) สอดคล้องตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพองค์กรของ กพม . 

เร่ืองการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ

สั งคม  และข้ อ เสนอแนะจากผู้

ประเมินภายนอก เรื่องการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูล สอดคล้องกับแนว

ป ฏิ บั ติ ท า ง ก า ร บั ญ ชี ข อ ง

กระทรวงการคลัง เรื่องการจ่ายเงิน 

การรับเงินและการน าเงินส่งคลังผ่าน

ร ะ บ บ อิ เ ล ค โ ท ร นิ ก ส์  (KTB 

การประชุมหน่วยงานภายใน 

สช. และการประชุมกลไก/

คณะกรรมการ/คณะท างาน

ชุดต่างๆ  

1.4 บุคลากร สช . มีทักษะ

ด้ า น ดิ จิ ทั ล  ( Digital 

Competency) 

1 .5 เครือข่ ายสามารถใช้

ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ร ะ บ บ

สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการ

ด าเนินงานท่ีสนับสนุนโดย 

สช.    

2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เพื่ อ ก ารขั บ เคลื่ อ น งาน 

( Data Driven) ต า ม    

พันธกิจขององค์กร 

2 .1  แ ผ น แ ม่ บ ท ดิ จิ ทั ล 

(Digital Master Plan) และ

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  (Digital 
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งานเด่น 

(Flagship) 

เหตุผลที่เป็นงานเด่น เป้าหมายในปี 2562 หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

Corporate Online) สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรของ

องค์การมหาชนแบบก้าวกระโดด 

(Exponential Growth) เพื่อไปสู่ 

สช. 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- 2 5 6 4 )  ด้ าน อ งค์ ก ร ทั น ส มั ย 

(สมาร์ทออฟฟิต) และสอดคล้องกับ 

แผนแม่บทดิจิทัล (Digital Master 

Plan) และแผนปฏิบัติการ (Digital 

Action Plan) ฉบับท่ี 2 (ปี 2562-

2564) 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาระบบรองรับการรายงาน

ผลการด าเนินงานให้สามารถประเมิน

มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม  

2. พัฒนาระบบ E-payment ตาม

แนวปฏิบัติการจ่ายเงิน การรับเงิน

และการน าเงินส่งคลังผ่านระบบ

อิ เล ค โท รนิ ก ส์  (KTB Corporate 

Online) 

Action Plan) ฉ บั บ ท่ี  2    

(ปี 2562 – 2564) แล้วเสร็จ 

และมีการด าเนินงานตาม

แผน  

2.2 ข้อมูลการตามพันธกิจ 

ส ช . ได้ รั บ ก ารวิ เค ร าะ ห์

สั ง เค ร า ะ ห์  (Data) เพื่ อ

ยกระดับสารสนเทศ (Data 

to Information) สนับสนุน

การด าเนินงานของ สช.  

2.3 บุคลากร สช . ใช้ข้อมูล

สารสนเทศสนับสนุนการ

ด าเนินการ 

2.4 เครือข่ายสามารถเข้าถึง

ข้ อ มู ล จ า เ ป็ น แ ล ะ ใ ช้

ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนกระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมได้  
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งานเด่น 

(Flagship) 

เหตุผลที่เป็นงานเด่น เป้าหมายในปี 2562 หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

3 . พัฒนาระบบการประชุมอิ เลค   

โทรนิค (E-Meeting) ท้ังการประชุม

หน่ วยงานภายใน  สช . และการ

กลไก/คณะกรรมการ/คณะท างาน

ชุดต่าง 

4. จัดท าแผนแม่บทดิจิทัล (Digital 

Master Plan) และแผนปฏิบัติการ 

(Digital Action Plan) ฉ บั บ ท่ี  2   

(ปี 2562 – 2564)   

5 . วิ เค ร า ะ ห์  สั ง เค ร ะ ห์  แ ล ะ

ป ระ ม วล ผ ล ข้ อ มู ล  (Data) เป็ น

ส า รส น เท ศ  ( Information) เพื่ อ

สนับสนุนการท างานตามภารกิจหลัก

ของ สช. 

6. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital 

Competency) ของบุคลากร สช . 

และส่งเสริมให้พนักงานใช้ดิจิ ทัล

สนับสนุนการด าเนินงาน  
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งานเด่น 

(Flagship) 

เหตุผลที่เป็นงานเด่น เป้าหมายในปี 2562 หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2 .ง า น เ ข ต

สุ ข ภ า พ เพื่ อ

ประชาชน 

เพ่ือให้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน (กขป .) สามารถแสดง

บทบาทเชื่อมร้อยหน่วยงาน องค์กร 

และเครือข่ายทุกภาคส่วนในการ

ขั บ เค ลื่ อ น ก ารพั ฒ น าน โยบ าย

สาธารณะเพื่อสุขภาพและก าหนด

ทิศทางของระบบสุขภาพให้ตรงกับ

ความจ าเป็นของประชาชนในพื้นท่ี 

โดยสามารถใช้กลไก กขป. เพ่ือแก้ไข

ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของพื้นท่ีได้

อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินงาน 

1.ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นปัญหา) 

ในเขตพื้นท่ี กขป.  

2.ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนงานตามภารกิจ

หลัก  สช . ผ่านกลไก กขป .  เช่น 

ยกระดับประเด็นร่วมของเขตสุขภาพ

เพ่ือประชาชนพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิง

นโยบายขาขึ้นระดับชาติ และการ

ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

1 .ประเด็นส าคัญ ในพื้ น ท่ี

ระดับ เขตได้ รับการแก้ ไข

อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อย 

13 เร่ือง 

2 .การด าเนินงานของเขต

สุขภาพเพื่อประชาชน มีการ

การบูรณาการร่วมกับงาน

ตามภารกิจหลักของ สช. 

สพ./ทุก

ส านัก 
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งานเด่น 

(Flagship) 

เหตุผลที่เป็นงานเด่น เป้าหมายในปี 2562 หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

(NHA) โดยใช้กลไก กขป. เป็นต้น  

3 .สร้างความ เข้ าใจบทบาทของ

ประธานและรองประธาน กขป. ใน

การท าหน้ า ท่ี เชื่ อมประสาน กั บ

องค์กรเลขานุการร่วม (สสส . สช . 

ส ป ส ช . ส ธ . แ ล ะ  ก ท ม .)  เพื่ อ

แก้ปัญหาตามประเด็นร่วม  

4.ประชุมร่วม (War room) ผู้บริหาร

และบุคลากร สช. ผู้รับผิดชอบงาน 

และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานเขตสุขภาพ

เพ่ือประชาชน  

5.ก าหนดบทบาทให้บุคลากร สช. ท่ี

ท าหน้าท่ีผู้ประสานงานเขต เพื่ อ

ท างานร่วมกับคณะเลขานุการร่วม 

กขป. ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

 

เกณฑ์การคัดเลือกงานเด่น (Flagship)  ประกอบด้วย  

1. เร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้างระดับชาติ  
2. เร่ืองท่ีสามารถผลักดันเป็นกฎหมายหรือมาตรการท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
3. งานตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550   
4. งานท่ีต้องท าร่วมกันทั้งองค์กรของ สช.  

 



 

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                   หน้าที่  28                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีแนวทางการด าเนินงานตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ.2550 เพื่อวางกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการด าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ รวมท้ังมีองค์กรและกลไกเพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ 
รวมท้ังสามารถดูแลแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผ่าน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาครัฐ/การเมือง ภาค
วิชาชีพ/วิชาการ และภาคประชาสังคมและเอกชน โดยใช้เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติฯ ท้ังธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สิทธิด้านสุขภาพ 
และเครื่องมืออื่นๆ เป็นส าคัญ เพื่อน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลและสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการด าเนินการแผนงาน โครงการท่ีส าคัญดังนี้ 

 
 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย/การด าเนินงาน 
1. งานตามภารกิจหลักองค์กร จ านวนเงิน 100.97 ล้านบาท 
1.1 การพัฒนาสังคมสุขภาวะ
ระดับชาติ                                  
จ านวนเงิน 34.93 ล้านบาท 

เป้าหมาย 
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฯจ านวน 20 เรื่อง             
2. นโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติฯ จ านวน 10 เร่ือง 
3. จ านวนนโยบายสาธารณะได้รับการขับเคล่ือนสู่การ
ปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 25 

 
 
 

 

แผนการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย/การด าเนินงาน 
1.1.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมฯ ผ่านกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ
คณะกรรมการชุดต่างๆ             
(จ ำนวนเงิน 19.95 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่
ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องตามธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 จ านวน 10 เร่ือง  
2. นโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติฯ จ านวน 5 เรื่อง 
กิจกรรมส าคัญ 
1. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านกระบวนการสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 11 พ.ศ.2561 และเสนอมติ
สมัชชาสุขภาพฯ เข้า ครม. อย่างน้อย 4 เร่ือง (มีประเด็น
นโยบายสาธารณะแล้ว 3 เรื่อง คือ (1) ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(Health Literacy for NCDs) (2) การพัฒนาพื้นท่ี
สาธารณะเพ่ือสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: เขต
เมือง และ (3) อีสปอร์ตกับสุขภาวะ และมีกิจกรรม
ส าคัญระหว่างกระบวนการ ได้แก ่
1.1 การรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมติ และ
การจัดสมัชชาสุขภาพทางอากาศ เป็นต้น 
1.2 ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและมหกรรมสมัชชา
สุขภาพ 
1.3 การสื่อสารทางสังคม  
1.4 ประเมินผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 12 
พ.ศ. 2562 
2. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยคณะกรรมการ 
(Commission) ชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการก าลังคน
ด้านสุขภาพและคณะกรรมการภูมิปัญญาฯ เป็นต้น 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย/การด าเนินงาน 
1.1.2 การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตามมติ
สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ และการขับเคลื่อนสิทธิ
และหน้าท่ีด้านสุขภาพ           
(จ ำนวนเงิน 12.98 ลบ.)  

เป้าหมาย 
1. เกิดรูปธรรมความส าเร็จการขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ อย่างน้อย 20 มติ 
2. เกิดการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ระดับชาติไปสู่ระดับพื้นที่ อย่างน้อย 15 มติ 
กิจกรรมส าคัญ 
1. การขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนขององค์กร หน่วยงาน และภาคี
เครือข่าย ซึ่งมีการจัดล าดับความส าคัญมติ (Priority) 
เพ่ือเลือกมติที่จะขับเคลื่อนแบบเร่งด่วน และให้เห็น
ผลส าเร็จรูปธรรมระยะสั้น (Quick Win) ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ดังนี้  
1.1 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ประกอบด้วย 3 กลุ่มมติ ได้แก่  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มมติเกี่ยวกับเรื่อง NCDs เช่น มติ 1.6 
ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และมติ 2.8 การจัดการปัญหาภาวะน้ าหนัก
เกินและโรคอ้วน เป็นต้น  
กลุ่มท่ี 2 มติที่เกี่ยวกับการโฆษณา เช่น มติ 4.5 การ
จัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต และมติ 6.6 การก ากับดูแลสื่อและการ
สื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 
กลุ่มท่ี 3 มติเกี่ยวกับการบริการปฐมภูมิ/การบริการ
ระบบสุขภาพเขตเมือง เช่น มติ 1.8 ความเสมอภาคใน
การเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น และมติ 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย/การด าเนินงาน 
8.3 ระบบสุขภาพเขตเมือง : การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม เป็นต้น  
1.2 มติสมัชชาสุขภาพฯ ด้านสุขภาพสังคมและสุขภาวะ 
1.2.1 มติสมัชชาสุขภาพฯ ท่ีมีความท้าทายและเป็น
ปัญหาส าคัญของสังคม จ านวน 5 มติ (1) มติ 2.9 การ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน (2) มติ 3.1 มาตรการท า
ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (3) กลุ่มมติเกษตรและอาหาร 
1.2.2 มติที่ต้องการเห็นผลรูปธรรม Quick win จ านวน 
3 มติ (1) มติ 5.9 การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 
24 ชั่วโมง: กรณีเด็กไทยกับไอที (2) มติ 6.5 ระบบการ
จัดการอาหารในโรงเรียน (3) มติ 9.1 น้ าดื่มท่ีปลอดภัย
ส าหรับประชาชน  
2. การขับเคล่ือนประเด็นนโยบายสาธารณะสู่พื้นที่ (เขต
สุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัด) เช่น ขับเคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติสู่พื้นท่ี และการขับเคล่ือนธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์สู่พื้นท่ี เป็นต้น 
3. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยการประยุกต์ใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ี
เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 
4. สนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่ายด าเนินการขับเคล่ือน
สิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย/การด าเนินงาน 
1.1.3 การติดตามประเมินระบบ
สุขภาพท่ีพึงประสงค์              
(จ ำนวนเงิน 2.00 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. ได้รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพ
ไทย จ านวน 6 เรื่อง 
กิจกรรมส าคัญ 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท ารายงานสถานการณ์
ระบบสุขภาพ ตามกรอบตัวบ่งชี้ระบบสุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์
2. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลสุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์

1.2 การสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
ทางปัญญา (4PW) ระดับพื้นที่            
จ านวนเงิน 56.34 ล้านบาท 

เป้าหมาย 
1. จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 120 เรื่อง 
2. จ านวนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 100 เร่ือง 
3. จ านวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีถูกน าไป
ขับเคล่ือน ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกน าไป
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 

1.2.1 การสนับสนุนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน
พื้นฐานทางปัญญา (4PW) ระดับ
จังหวัด  (จ ำนวนเงิน 38.84 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 120 เรื่อง 
2. จ านวนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 100 เร่ือง 
3. จ านวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีถูกน าไป
ขับเคล่ือน ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกน าไป
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย/การด าเนินงาน 
กิจกรรมส าคัญ 
1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา (4PW) จังหวัด 
2. สนับสนุนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
ท่ีเป็นประเด็นร่วมของเขต/ระดับภูมิภาค 
3. สนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญระดับพื้นที่ 
4. สนับสนุนเครือข่ายในการขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะฯ โดยใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
เป็นเคร่ืองมือ 

1.2.3 การสนับสนุนเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน (กขป.)                          
(จ ำนวนเงิน 17.50 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. จ านวนประเด็นท่ีมีการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาใน
พื้นท่ีด้วยกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 13 ประเด็น 
กิจกรรมส าคัญ 
1. สนับสนุนการด าเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
(กขป.) เขตพื้นท่ี 1 – เขตพื้นที่ 13 (ได้ประเด็นนโยบาย 
ท้ังหมด 55 ประเด็น)  

1.3 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย            
จ านวนเงิน 5.00 ล้านบาท 

เป้าหมาย 
1. จ านวนนโยบายสาธารณะที่ได้รับการประเมินว่าผ่าน
กระบวนการท่ีมีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 75 
2. จ านวนภาคีเครือข่ายได้รับการประเมินว่ามีขีด
สามารถอย่างน้อยร้อยละ 75 

1.3.1 การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สังคมสุขภาวะ ระดับพื้นที่                              
(จ ำนวนเงิน 5.00 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. ร้อยละ 80 ของกลไก 4PW จังหวัด ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการท างานนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนปฏิรูป สูงขึ้น
ร้อยละ 75 
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กิจกรรมส าคัญ 
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไก 4PW ในการ
จัดท าประเมินนโยบายสาธารณะ  
2. สนับสนุนบทบาทภาคประชาสังคมและเครือข่ายใน
การปฏิรูปประเทศ 

1.4 การจัดการความรู้                           
จ านวนเงิน 4.70 ล้านบาท 

เป้าหมาย 
1. จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใน
กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 
แบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไปสนับสนุนการท างานของ 
สช. 6 เร่ือง 

1.4.1 การจัดการความรู้การพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตาม
เคร่ืองมือใน พ.ร.บ.สุขภาพฯ   
(จ ำนวนเงิน 4.70 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใน
กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 
แบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไปสนับสนุนการท างานของ 
สช. 6 เร่ือง 
กิจกรรมส าคัญ 
1. สนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้นโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ านวน 6 เรื่อง 
2. ถอดบทเรียน/ชุดความรู้การขับเคล่ือนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อย 2 เร่ือง 
3. พัฒนาชุดความรู้การประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบาย
สาธารณะ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 
4. สังเคราะห์องค์ความรู้ น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
และขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะด้านสิทธิและหน้าท่ี
ด้านสุขภาพ จ านวน 2 เร่ือง 
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5. สนับสนุนการจัดการความรู้กระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมฯ (4PW) พื้นท่ี   
จ านวน 30 เร่ือง 

2. งานสนับสนุนภารกิจหลักองค์กร จ านวนเงิน 26.97 ล้านบาท 
2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และ
นวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม  (จ ำนวนเงิน 2.80 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ตาม
กรอบท่ีก าหนดไว้ 
2. จ านวนการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น        
ร้อยละ 15 
กิจกรรมส าคัญ 
1. บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนทศ 
2. ขับเคล่ือนงานด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ 

2.2 การสื่อสารทางสังคม                   
(จ ำนวนเงิน 18.77 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช . ผ่านช่องทางสื่อ
ต่างๆ  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
2. จ านวนผู้รับรู้และเข้าใจต่อการด าเนินงานของ สช .    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
กิจกรรมส าคัญ 
1. จัดกระบวนการสื่อสารร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย
เพ่ือสื่อสารข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์สู่สังคม 
2. ผลิตเนื้อหาและชิ้นงานท่ีเข้าใจง่าย และพัฒนา
รูปแบบสื่อใหม่ 
3. การเผยแพร่เนื้อหาผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่างๆ และ
ช่องทางสื่อหลัก (Backbone) ของ สช.  
4. บริหารจัดการและพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของ สช.  
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5 . พัฒ นาการผลิตและเพิ่ มช่ องทางการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์รายการรองรับแนวคิด “สถานีนโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” 
6. การส่ือสารในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
7. ประเมินผลการสื่อสาร  

2.3 การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
(จ ำนวนเงิน 2.10 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. ภาคีเครือข่ายมีทัศนคติท่ีดีต่อ สช. และเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมฯ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. ภาคีเครือข่ายและสังคม รับรู้และมีความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในบทบาท ภารกิจและผลงานของ สช . ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
กิจกรรมส าคัญ 
1. สื่อสารการด าเนินงานของ สช. และความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ของภาคีเครือข่าย และสาระน่ารู้ท่ีเกี่ยวกับสุข
ภาวะ ผ่านส่ือใหม ่
2. สื่อสารภาพลักษณ์ผู้บริหารสู่สาธารณะ (Personal 
Brand) 
3. ผลิตสื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ สช. 

2.4 การบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย
(จ ำนวนเงิน 0.30 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. มีฐานข้อมูลเครือข่ายกลาง ท่ีมีความครบถ้วนถูกต้อง 
ทันสมัย สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
2. จ านวนภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ท่ีมีการวางเป้าหมาย
ร่วม และได้ประโยชน์ร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 6 เครือข่าย/องค์กร 
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กิจกรรมส าคัญ 
1. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลภาคีเครือข่ายกลาง ให้มี
ความเป็นปัจจุบัน และครบถ้วน 
2. พัฒนาแนวทางการบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย 

2.5 การพัฒนาเครือข่ายและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ          
(จ ำนวนเงิน 3.00 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย 
หรือประเทศ ในและนอกภูมิภาคอาเซียนในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างน้อย 2 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ 
กิจกรรมส าคัญ 
1. พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ  

3. การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  จ านวนเงิน 87.39 ล้านบาท 
3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
สนับสนุนงานของ คสช. และ คบ.                        
(จ ำนวนเงิน 6.42 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. ได้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ท่ีมีความ
เหมาะสม 
2. คบ.สามารถก ากับติดตามงานให้บรรลุตามตัวชี้วัดท่ี 7 
“การก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การ
มหาชน กพม. และผลักดนัการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาองค์กร 4.0 ให้ส าเร็จ 
กิจกรรมส าคัญ 
1. บริหารการประชุมและติดตามมติ คสช . อย่างเป็น
ระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ ท้ังระดับชาติ และระดับพื้นท่ี (เขต) 
2. พัฒนาระบบและจัดกระบวนการสรรหากรรมการ
สุขภาพ 
3. สรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ 
4. บริหารการประชุมและติดตามมติ คบ.อย่างเป็นระบบ  
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3.2 แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ขององค์การมหาชนแบบก้าวกระโดด 
(Exponential Growth) เพื่อไปสู่ สช. 
4.0  (จ ำนวนเงิน 1.45 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ขององค์การมหาชนแบบก้าวกระโดด (Exponential 
Growth) เพ่ือไปสู่ สช. 4.0 ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรมส าคัญ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรขององค์การมหาชนแบบก้าวกระโดด 
(Exponential Growth)  เพ่ือไปสู่ สช. 4.0 
ปีงบประมาณ 2562 
2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
องค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชนแบบก้าว
กระโดด (Exponential Growth) เพ่ือไปสู่ สช. 4.0 
ปีงบประมาณ 2562 

3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรเชิงรุกเพื่อรองรับพันธกิจ
ตามยุทธศาสตร ์                     
(จ ำนวนเงิน 65.52 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. มีแผนพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80  
กิจกรรมส าคัญ 
1. การพัฒนาระบบงานบุคลากร และการจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
2. สนับสนุนการจัดท าแผนบุคลากรรายส านัก รายบุคคล 
และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
สมรรถนะ 
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3.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
(จ ำนวนเงิน 10.28 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการ
ในการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม ร้อยละ 85 
2. เกิดต้นแบบของระบบบริหารจัดการ อย่างน้อย 3 
ระบบ 
กิจกรรมส าคัญ 
1. ปรับปรุงระเบียบ คู่มือ ระบบ แนวทางด้านการเงิน 
พัสดุ งบประมาณ และสารบัญ 
2. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายนอก 
3. พัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
4. พัฒนาสู่ Smart Office 

3.5 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล (จ ำนวนเงิน 2.46 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. พนักงาน สช. พึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 80 
กิจกรรมส าคัญ 
1. ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผน
แม่บทดิจิทัล สช. ฉบับท่ี 2 และปรับปรุง บ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กร 

3.6 การบริหารแผนงานงบประมาณ
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(จ ำนวนเงิน 0.60 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. การน าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สช.ใน
ระหว่างการด าเนินงานประจ าปีและเมื่อสิ้นสุดแผนไป
ปฏิบัติ มีระดับความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย/การด าเนินงาน 
กิจกรรมส าคัญ 
1. การจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2563 
2. การจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และ
งบประมาณ ประจ า ปี พ.ศ. 2563 

3.7 การพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานส าคัญของ
ส านักงาน (จ ำนวนเงิน 0.66 ลบ.) 

เป้าหมาย 
1. มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 
สช. จ านวน 1 ระบบ 
2. มีรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ สช. 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทาง กพม.     
จ านวน 1 ฉบับ 
กิจกรรมส าคัญ 
1. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของ สช.  
2. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สช. 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ วงเงิน
ท้ังสิ้น จ านวนเงิน  472.67  ล้านบาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมืน่บาทถ้วน)     
จ าแนกตามท่ีมาได้ดังนี้ 

1)  งบประมาณได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ         
 จ านวนเงิน       202.85    ล้านบาท 

2)  เงินสะสมคงเหลือจากการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 จ านวนเงิน         44.74     ล้านบาท  

3)      งบประมาณ สสส. คงเหลือจากการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 จ านวนเงิน            8.07    ล้านบาท 

4)      งบประมาณได้รับจาก องค์การเภสัชกรรม  
 จ านวนเงิน       1.50  ล้านบาท 

5)  งบประมาณได้รับจาก สศช. 
 จ านวนเงิน       17.90    ล้านบาท 

6)      งบประมาณได้รับจากรัฐบาล งบกลาง ปี 2560 รายการเงินส ารองจ่าย           
     เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
 จ านวนเงิน                      197.61  ล้านบาท 

      ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ เพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย คือ  

       1. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ภายใต้แผนงานหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ .ศ . 2550 ฉบับ ท่ี  3 (ปี งบประมาณ พ .ศ. 2560 - 2564)  รวม 6 แผนงาน 28 โครงการ       
จ านวนเงิน 215.33 ล้านบาท (สองร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  ได้แก่ 
     1)  แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ  จ านวนเงิน 42.95    ล้านบาท 
     2)  แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นท่ี  จ านวนเงิน 59.44    ล้านบาท 
     3)  แผนงานวิชาการและนวัตกรรม    จ านวนเงิน  8.10    ล้านบาท 
     4)  แผนงานสื่อสารทางสังคม   จ านวนเงิน 20.87    ล้านบาท 
     5)  แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  จ านวนเงิน  3.00    ล้านบาท 
     6)  แผนงานบริหารจัดการ    จ านวนเงิน 80.97    ล้านบาท 
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 2.  โครงการพิเศษ รวม 6 โครงการ  จ านวนเงิน  225.09   ล้านบาท 

 3. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน        
        จ านวนเงิน   32.25   ล้านบาท 

    โดยมีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(รายละเอียดตามส่วนที่ 3)  จ าแนกรายแผนงาน/โครงการ  ดังต่อไปนี้ 
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แผนงาน 5 ปี   

ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3  

โครงการ 5 ปี                                            
ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับท่ี 3 

โครงการ 1 ปี                                        
ตามแผนการด าเนินงานฯ                            

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ           
ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะ
ระดับชาติ   
จ านวนเงิน 42.95 ล้านบาท 

 1.1 โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำและอภิบำล
ระบบสุขภำพท่ีพึงประสงค์                             
จ ำนวนเงิน 26.37 ล้ำนบำท 

1.1.1  โครงการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

10.05 

1.1.2  โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 11        
พ.ศ. 2561 

9.30 

1.1.3  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ 
สนับสนุนงานของ คสช. และ คบ. 

6.42 

1.1.4  โครงการประเมินผลการจัดสมัชชา 
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2562  

0.60 

ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับท่ี 3 และแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน              
และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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แผนงาน 5 ปี   

ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3  

โครงการ 5 ปี                                            
ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับท่ี 3 

โครงการ 1 ปี                                        
ตามแผนการด าเนินงานฯ                            

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ           
ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะ
ระดับชาติ (ต่อ)  

1.2 โครงกำรขับเคล่ือนข้อเสนอนโยบำยสู่
ระบบสุขภำพท่ีพึงประสงค์ระดับชำติ                 
จ ำนวนเงิน 14.58 ล้ำนบำท    

1.2.1  โครงการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ    
แบบมีส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ 

6.90 

 1.2.2  โครงการขับเคล่ือนกลไกกระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

3.60 

 1.2.3  โครงการขับเคล่ือนสิทธิและหน้าท่ี
ด้านสุขภาพท่ีสอดคล้องกับระบบสุขภาพท่ีพึง
ประสงค ์

4.08 

 1.3 โครงกำรติดตำมประเมินผลระบบ
สุขภำพท่ีพึงประสงค์   
จ ำนวนเงิน 2.00 ล้ำนบำท                                           

1.3.1  โครงการติดตามประเมินระบบ
สุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

2.00 
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แผนงาน 5 ปี   

ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3  

โครงการ 5 ปี                                            
ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับท่ี 3 

โครงการ 1 ปี                                        
ตามแผนการด าเนินงานฯ                            

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ           
ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

2. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะ      
ระดับพื้นที่   
จ านวนเงิน 59.44 ล้านบาท 

2.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยสังคม      
สุขภำวะ    
จ ำนวนเงิน 3.10 ล้ำนบำท 

2.1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
สังคมสุขภาวะ 

3.10 

 2.2 โครงกำรสนับสนุนกระบวนกำรพัฒนำ
นโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่           
จ ำนวนเงิน 38.84 ล้ำนบำท 

2.2.1  โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่      
เขต 1-12 

35.34 

  2.2.2  โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นท่ี 
กรุงเทพมหานคร 

2.00 

  2.2.3  โครงการสนับสนุนกลไกศูนย์ประสาน      
ภาคีการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร 

1.50 

 2.3 โครงกำรพัฒนำกลไกเขตสุขภำพเพื่อ
ประชำชน จ ำนวนเงิน 17.50 ล้ำนบำท 

2.3.1  โครงการพัฒนาระบบและกลไกเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1-12 

16.32 

  2.3.2  โครงการพัฒนาระบบและกลไกเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน กรุงเทพมหานคร 

  1.18 
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แผนงาน 5 ปี   

ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3  

โครงการ 5 ปี                                            
ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับท่ี 3 

โครงการ 1 ปี                                        
ตามแผนการด าเนินงานฯ                            

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ           
ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

3.  แผนงานวิชาการและนวัตกรรม              
จ านวนเงิน 8.10 ล้านบาท 

3.1 โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
นโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม                
จ ำนวนเงิน 4.80 ล้ำนบำท 

3.1.1  โครงการสนับสนุนการสร้างและ
จัดการความรู้นโยบายสาธารณะ                   
แบบมีส่วนร่วม 

2.00 

 3.1.2  โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้และ
นวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

2.80 

 3.2 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพ 
ภำคีเครือข่ำย จ ำนวนเงิน 3.00 ล้ำนบำท 

3.2.1  โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ 

3.00 

 3.3 โครงกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ภำคี 
เครือข่ำย จ ำนวนเงิน 0.30 ล้ำนบำท 

3.3.1  โครงการบริหารความสัมพันธ์ภาคี
เครือข่าย 

0.30 
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แผนงาน 5 ปี   

ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3  

โครงการ 5 ปี                                            
ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับท่ี 3 

โครงการ 1 ปี                                        
ตามแผนการด าเนินงานฯ                            

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ           
ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

4. แผนงานสื่อสารทางสังคม                    
จ านวนเงิน 20.87 ล้านบาท 

4.1 โครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำรทำงสังคม 
เชิงรุก 
จ ำนวนเงิน 18.77 ล้ำนบำท 

4.1.1  โครงการสื่อสารสังคมเพื่อการ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

14.56 

  4.1.2  โครงการพัฒนาสถานีวิทยุและ
โทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ 

4.21 

 4.2 โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร  
จ ำนวนเงิน 2.10 ล้ำนบำท 

4.2.1  โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 2.10 
 

5. แผนงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ   
จ านวนเงิน 3.00 ล้านบาท 

5.1. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยและควำม 
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ   
จ ำนวนเงิน 3.00 ล้ำนบำท 

5.1.1  โครงการพัฒนาเครือข่ายและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

3.00 
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แผนงาน 5 ปี   

ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3  

โครงการ 5 ปี                                            
ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับท่ี 3 

โครงการ 1 ปี                                        
ตามแผนการด าเนินงานฯ                            

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ           
ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

6. แผนงานบริหารจัดการ              
จ านวนเงิน 80.97 ล้านบาท 

6.1 โครงกำรพัฒนำนโยบำยยุทธศำสตร์และ 
กำรประเมินผล   
จ ำนวนเงิน 3.72 ล้ำนบำท 

6.1.1  โครงการพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 

0.66 

  6.1.2  โครงการบริหารแผนงานงบประมาณ
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

0.60 

  6.1.3  โครงการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.46 

 6.2 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ 
นโยบำยสำธำรณะแบบมีส่วนร่วม                           
จ ำนวนเงิน 10.38 ล้ำนบำท 

6.2.1  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 10.38 
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แผนงาน 5 ปี   

ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3  

โครงการ 5 ปี                                            
ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับท่ี 3 

โครงการ 1 ปี                                        
ตามแผนการด าเนินงานฯ                            

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ           
ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

 6. แผนงานบริหารจัดการ (ต่อ) 6.3 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
บุคลำกรเชิงรุกเพื่อรองรับภำรกิจตำม 
ยุทธศำสตร ์       
จ ำนวนเงิน 66.87 ล้ำนบำท 

6.3.1  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากรเชิงรุกเพื่อรองรับภารกิจตาม
ยุทธศาสตร ์

65.52 

 6.3.2  โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดการ
ความรู้บุคลากร สช. 

1.35 

  รวมงบประมาณ 6 แผนงาน 215.33 
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แผนงาน 5 ปี   

ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3  

โครงการ 5 ปี                                            
ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับท่ี 3 

โครงการ 1 ปี                                        
ตามแผนการด าเนินงานฯ                            

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ           
ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

8. โครงการพิเศษ 

จ านวนเงิน 225.09 ล้านบาท 

(สช.=217.02 ลบ. สสส= 8.07 ลบ.) 

 8.1.1 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาวะเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน (สสส.) 

5.00 

  8.2.1 โครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ 
และกลไกการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน (สสส.) 

3.07 
 

  8.3.1 โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (สศช.) 

17.90 

  8.4.1 โครงการสนับสนุนกระบวนการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข (องค์การเภสัชกรรม) 
 
 

1.50 
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แผนงาน 5 ปี   

ตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3  

โครงการ 5 ปี                                            
ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับท่ี 3 

โครงการ 1 ปี                                        
ตามแผนการด าเนินงานฯ                            

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

งบประมาณ           
ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 (ล้านบาท) 

8. โครงการพิเศษ (ต่อ) 

 

 8.5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างต าบลน่าอยู่-
ต าบลสุขภาวะท่ัวประเทศ (งบกลางปี 2560) 

108.57 
 

  8.6.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลไก
สนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อ
ภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ           
(งบกลาง ปี 2560) 

89.05 

  รวมงบประมาณ โครงการพิเศษ 225.09 

  สรุปงบประมาณ สช. 
จัดสรรในการด าเนินงานทั้งสิ้น 

440.42 

  7. งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 32.25 

  สรุปงบประมาณ สช. ทั้งสิ้นเป็นเงิน 472.67 

 



 
ส่วนที่ 3 

รายละเอียด แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม 
และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2562 
 
 
 

 

 

 



เป้าประสงค์ของแผนงาน

1. เพ่ือทราบสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยท้ังภาพรวม
และรายประเด็น

2. เพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญทางยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานสู่ระบบสุขภาพ
ท่ีพึงประสงค์

3. เพ่ือสนับสนุนภาคีในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วม
และการอภิบาลระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ
ผ่านเคร่ืองมือและกลไกตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หรือเคร่ืองมือและ
กลไกอ่ืนตามความเหมาะสม

4. เพ่ือพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และทราบ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จการด าเนินการสู่ระบบสุขภาพ
ท่ีพึงประสงค์

5. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ คสช. คบ. และคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีแต่งต้ัง
ภายใต้ คสช.ให้บรรลุผลส าเร็จตามบทบาทหน้าท่ี

รายละเอียด แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. [62P01] แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน

1. (V03M0162-K01) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งสู่ระบบสุขภาพ
ท่ีพึงประสงค์ท่ีครอบคลุมทุกหมวดตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 
จ านวน 40 เร่ือง และได้นโยบายสาธารณะท่ีพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา จ านวน 25 เร่ือง

2. (V03M0162-K02) ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกน าไปขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ

3. (V03M0162-K03) รายงานการประเมินผลระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 52



วัตถุประสงค์

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. (V03M0162-A01-K01) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ท่ีมุ่งสู่ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องตามธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 จ านวน 6 เร่ือง

2. (V03M0162-A01-K02) ได้นโยบายสาธารณะท่ีพัฒนาจากกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา จ านวน 4 เร่ือง

1. [62P01A01] สนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 5,550,000.00

1.1.1 [62P01A] โครงการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สน.)                  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

 1. เพ่ือสนับสนุนภาคีในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วม
ผ่านเคร่ืองมือและการอภิบาลระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางทุกนโยบาย
ห่วงใยสุขภาพผ่านเคร่ืองมือและกลไกตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ หรือเคร่ืองมือ
และกลไกอ่ืนตามความเหมาะสม

1. (V03M0162-A-K01) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งสู่ระบบสุขภาพ
ท่ีพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 จ านวน 10 เร่ือง

2. (V03M0162-A-K02) ได้นโยบายสาธารณะท่ีพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา จ านวน 5 เร่ือง

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 53



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

3. (V03M0162-A02-K01) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ท่ีมุ่งสู่ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องตามธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 จ านวน 4 เร่ือง

4. (V03M0162-A02-K02) ได้นโยบายสาธารณะท่ีพัฒนาจากกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา จ านวน 1 เร่ือง

5. (V03M0162-A03-K01) ส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการเผยแพร่การพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายอย่างน้อย 5 ช้ิน

6. (V03M0162-A03-K02) ชุดส่ือเผยแพร่ประเด็นส าหรับ NHA 11 
อย่างน้อย 4 ชุด

10,050,000.00

2. [62P01A02] สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ 3,400,000.00

3. [62P01A03] สนับสนุนการส่ือสารเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 1,100,000.00

(สิบล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 54



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการบริหารจัดการงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2561 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P01B01] สนับสนุนการบริหารจัดการงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2561

1. (V03M0162-B01-K01) เพ่ือสนับสนุนและบริหารจัดการงานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2561 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ านวน 1 คร้ัง

9,300,000.00

9,300,000.00

1.1.2 [62P01B] โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2561

หน่วยรับผิดชอบโครงการ         ส านักอ านวยการ (สอ.)                                ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0162-B-K01) มีการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2561 
ท่ีมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส าหรับภาคีเครือข่ายท่ีมาร่วมงาน 
จ านวน 1 คร้ัง

(เก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 55



วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนให้ คสช. เป็นกลไกท่ีมีพลังในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 
ท้ังระดับชาติ และระดับพ้ืนท่ี (เขต) 

2. สนับสนุนงาน คบ. ให้สามารถก ากับติดตามงานของ สช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  พัฒนาระบบและจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
อย่างมีธรรมาภิบาล 

1.1.3 [62P01C] โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนงานของ คสช. และ คบ.

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.)           ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายภัทรพงศ์ ไชยโชค, นางสาววริฎฐา แก้วเกตุ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0162-C-K01) สามารถผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะท่ีพัฒนาจากกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา (อยู่ในหมวดตามธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่า 5 เร่ือง

2. (V03M0162-C-K02) คบ. สามารถก ากับติดตามงานให้บรรลุตามตัวช้ีวัดท่ี 7 "การก ากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนของ กพม. และผลักดันการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
องค์กร 4.0 ให้ส าเร็จ จ านวน 1 งาน

  3. (V03M0162-C-K03) ได้คณะกรรมกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดใหม่ ท่ีมีความเหมาะสม
  จ านวน 1 ชุด

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 56



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. (V03M0162-C01-K01) มีการประชุม คสช. อย่างน้อย 6 คร้ัง 
ท่ีมีการน าเสนอระเบียบวาระข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับชาติ 
และข้อเสนอนโยบายสาธารณะจากพ้ืนท่ี

2. (V03M0162-C01-K02) รายงานผลการด าเนินงานของ กขป. 
(ระดับพ้ืนท่ี) ครบท้ัง 13 เขต

3. (V03M0162-C02-K01) มีการประชุม คบ. อย่างน้อย 7 คร้ัง 
ท่ีด าเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ี 7 ของ กพม.และรายงานต่อ กพม. 
ภายในเดือน พ.ย. ของปี

4. (V03M0162-C02-K02) คบ.สามารถก ากับบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. [62P01C01] บริหารจัดการประชุมและติดตามมติ คสช. อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ ท้ังระดับชาติ 
และระดับพ้ืนท่ี (เขต)

2,520,000.00

2. [62P01C02] บริหารจัดการประชุมและติดตามมติ คบ. อย่างเป็นระบบ 600,000.00

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 57



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

5. (V03M0162-C03-K01) เกิดรูปแบบกระบวนการสรรหากรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ 3 ประเภท (ท่ีมาจากการเลือกกันเอง)

6. (V03M0162-C03-K02) ได้คณะกรรมกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ชุดใหม่ ท่ีมีความเหมาะสม

7. (V03M0162-C03-K03) บทบาทของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เป็นท่ีรู้จักของสังคมมากข้ึน

4. [62P01C04] ประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ 8. (V03M0162-C04-K01) ได้ผลการประเมินตามเวลาท่ีก าหนดไว้ 
และรายงานต่อ กพม. ภายในเดือน พ.ย. ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562

300,000.00

6,420,000.00(หกล้านส่ีแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

3. [62P01C03] พัฒนาระบบและจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ชุดใหม่

3,000,000.00

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 58



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้สามารถระบุข้อเสนอส าคัญจากการประเมินเพ่ือน าไปใช้พัฒนา
กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

2. เพ่ือประเมินผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 12 พ.ศ.2562

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. (V03M0162-D01-K01) ข้อมูลการสังเคราะห์ข้อเสนอส าคัญจากการ
ประเมินผลการจัดสมัชชาสุขภาพคร้ังท่ี 11 พ.ศ. 2561

2. (V03M0162-D01-K02) แนวทางการประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
 คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2562

2. [62P01D02] สนับสนุนการประเมินผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2562

3. (V03M0162-D02-K01) รายงานความก้าวหน้าการประเมินผล
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2562

500,000.00

600,000.00

1.1.4 [62P01D] โครงการประเมินผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 12 พ.ศ.2562

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.)        ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายจารึก ไชยรักษ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0162-D-K01) ข้อเสนอจากการประเมินถูกน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 1 ฉบับ

1. [62P01D01] สนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล
และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

100,000.00

(หกแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 59



วัตถุประสงค์

1. พัฒนาแนวทาง กลไก และหนุนเสริมการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมท่ีสอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพ เฉพาะ
ประเด็น

2. พัฒนาการขับเคล่ือนประเด็นนโยบายสาธารณะฯ ระดับชาติสู่การขับเคล่ือน   
ระดับพ้ืนท่ี

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P01E01] สนับสนุนกลไกคณะกรรมการขับเคล่ือนและติดตามมติสมัชชา
สุขภาพฯ (คมส. /อนุกรรมการฯ)

1. (V03M0162-E01-K01) มีการประชุมกรรมการ/อนุกรรมการ 
อย่างน้อย 3 คร้ัง/ปี

750,000.00

2. [62P01E02] การสนับสนุนการขับเคล่ือนขององค์กร หน่วยงานและภาคี
เครือข่าย สนับสนุนการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (มติส าคัญ/เร่งด่วน, 
การประชุมคณะท างาน/กลไก ขับเคล่ือนมติฯ)

2. (V03M0162-E02-K01) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีการขับเคล่ือน
อย่างน้อย 20 มติ

4,650,000.00

1.2.1 [62P01E] โครงการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.)  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร, นางสาววันวิสา แสงทิม, 
นางสาวรัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0162-E-K01) เกิดรูปธรรมความส าเร็จการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพฯ 
อย่างน้อย 20 มติ

2. (V03M0162-E-K02) เกิดการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับชาติ
ไปสู่ระดับพ้ืนท่ี อย่างน้อย 15 มติ

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 60



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

3. [62P01E03] การขับเคล่ือนประเด็นนโยบายสาธารณะสู่พ้ืนท่ี 
(จังหวัด กลุ่มจังหวัด เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ภาค) มติสมัชชาสุขภาพฯ

3. (V03M0162-E03-K01) มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติถูกน าไปขับเคล่ือน
ระดับพ้ืนท่ีอย่างน้อย 15 มติ

1,000,000.00

4. [62P01E04] การถอดบทเรียนและจัดการความรู้การขับเคล่ือนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ

4. (V03M0162-E04-K01) เกิดบทเรียน/ชุดความรู้การขับเคล่ือนมติสมัชชา
สุขภาพฯ อย่างน้อย 2 เร่ือง

500,000.00

6,900,000.00(หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 61



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

2. เพ่ือสนับสนุนการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559

3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการขับเคล่ือนงานการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพในระดับต่างๆ 

1.2.2 [62P01F] โครงการขับเคล่ือนกลไกกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.)  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกนกวรรณ รับพรดี, นายจักรรินทร์ สีมา, 
นางสาวแคทรียา การาม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0162-F-K01) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างน้อย 1 ข้อเสนอ

2. (V03M0162-F-K02) เกิดชุดความรู้ท่ีสามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 
อย่างน้อย 1 เร่ือง

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 62



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P01F01] ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (HIA Commission)

1. (V03M0162-F01-K01) ได้ข้อเสนอแนะ/มีมติท่ีประชุม/แนวทางการ
ท างานแต่ละประเด็น

500,000.00

2. (V03M0162-F02-K01) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายจากประเด็นระดับ
แผนงาน/ยุทธศาสตร์หรือระดับนโยบาย อย่างน้อย 1 เร่ือง

3. (V03M0162-F02-K02) เกิดการพัฒนาและขยายผลหลักสูตรการเรียน
การสอน/การฝึกอบรม ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร

4. (V03M0162-F02-K03) เกิดชุดความรู้ท่ีสามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิด
จากนโยบายสาธารณะ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 อย่างน้อย 1 เร่ือง

5. (V03M0162-F02-K04) เกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และขับเคล่ือน
การด าเนินงาน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA FORUM) 
อย่างน้อย 1 คร้ัง

2. [62P01F02] พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ 
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559

1,700,000.00

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 63



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

3. [62P01F03] สนับสนุนเครือข่ายในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะฯ โดยใช้
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นเคร่ืองมือ

6. (V03M0162-F03-K01) เกิดการสนับสนุนเครือข่ายในการขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะฯ โดยใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเป็นเคร่ืองมือ
 อย่างน้อย 10 เครือข่าย/กลไก

1,400,000.00

3,600,000.00(สามล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 64



วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้บุคคลทุกคนรับรู้และได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพท่ีสอดคล้อง
กับระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์

2. สนับสนุนให้บุคลากรด้านสาธารณสุขผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขผู้บริหาร
 ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน สภาวิชาชีพด้าน
สุขภาพ ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0162-G-K01) จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพท่ีสอดคล้อง
กับระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ จ านวน 1 เร่ือง

2. (V03M0162-G-K02) จ านวนนโยบายสาธารณะด้านสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ
ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ เกิดการขับเคล่ือนผ่านช่องทางของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
จ านวน 2 เร่ือง

3. (V03M0162-G-K03) จ านวนองค์ความรู้ น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะด้านสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ จ านวน 2 เร่ือง

4. (V03M0162-G-K04) สถานบริการสาธารณสุขได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้และน าแนวทาง
ปฏิบัติการใช้สิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพไปปฏิบัติและก าหนดเป็นนโยบาย จ านวน 2 เร่ือง

1.2.3 [62P01G] โครงการขับเคล่ือนสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพท่ีสอดคล้องกับระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.)  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางจุฑามาศ โมฬี, นางสาวธินดารัตน์ เคล้ิมกระโทก, 
นายพิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 65



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P01G01] บริหารกลไกการขับเคล่ือนสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ 1. (V03M0162-G01-K01) มีการประชุมอย่างต่อเน่ืองและ
เป็นระบบทุก 4 เดือน

300,000.00

2. [62P01G02] ขับเคล่ือนงานสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ ฯ 2. (V03M0162-G02-K01) จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมด้านสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ จ านวน 1 เร่ือง

1,500,000.00

3. [62P01G03] สนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่ายด าเนินการขับเคล่ือนสิทธิ
และหน้าท่ีด้านสุขภาพ

3. (V03M0162-G03-K01) เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ
เพ่ือขับเคล่ือนงานสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ

1,500,000.00

4. [62P01G04] ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การขับเคล่ือนงานสิทธิฯ 4. (V03M0162-G04-K01) จ านวนองค์ความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน 
การขับเคล่ือนฯ

600,000.00

5. [62P01G05] สนับสนุนเอกสารวิชาการส่ือเผยแพร่สิทธิฯ 5. (V03M0162-G05-K01) เอกสารวิชาการเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 4 เร่ือง

100,000.00

6. [62P01G06] ติดตามสถานการณ์กฎหมายท่ีเก่ียวข้องสิทธิฯ 6. (V03M0162-G06-K01) รายงานสถานการณ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับสิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ จ านวน 2 เร่ือง

80,000.00

4,080,000.00(ส่ีล้านแปดหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 66



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือทราบสถานการณ์ของระบบสุขภาพไทยในภาพรวม

2. เพ่ือทราบสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยตามกรอบตัวบ่งช้ีหลัก
ของระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P01H01] สนับสนุนการจัดท ารายงานสุขภาพคนไทย 1. (V03M0162-H01-K01) รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2562 จ านวน 1 ฉบับ 150,000.00

2. [62P01H02] สนับสนุนการศึกษารวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานสถานการณ์
ระบบสุขภาพ ตามกรอบตัวบ่งช้ีระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์

2. (V03M0162-H02-K01) ได้รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพตามกรอบ
ตัวบ่งช้ีระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ จ านวน 6 เร่ือง

1,500,000.00

3. [62P01H03] สนับสนุนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลสุขภาพ
ท่ีพึงประสงค์

3. (V03M0162-H03-K01) ได้รายงานผลการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ จ านวน 1 ฉบับ

150,000.00

4. [62P01H04] การบริหารจัดการและจัดการประชุมคณะท างานและกลไกท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือติดตามความคืบหน้าและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน

4. (V03M0162-H04-K01) จัดประชุมคณะท างานและกลไกท่ีเก่ียวข้อง     
จ านวน 4 คร้ัง

200,000.00

2,000,000.00

1.3.1 [62P01H] โครงการติดตามประเมินระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง  (สยส.)        ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนาตยา พรหมทอง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0162-H-K01) ได้รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทย 
จ านวน 6 เร่ือง

(สองล้านบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 67



เป้าประสงค์ของแผนงาน

1. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กรเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี
สร้างสรรค์และย่ังยืน เพ่ือน าพาสู่ระบบสุขภาพพึงประสงค์ ตามเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) แผนพัฒนาท่ีย่ังยืนฯ ฉบับท่ี 12 และธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 2

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะในทุกจังหวัด 
ให้สามารถด าเนินการพัฒนาและขับเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ืองและครบวงจร

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กร ทุกภาคส่วน ท้ังภาคประชาสังคม 
ภาครัฐ/ราชการ และภาควิชาการในการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมระดับพ้ืนท่ี

4. พัฒนากลไกเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการงานปฏิรูป
สุขภาพปฏิรูปสังคมในระดับพ้ืนท่ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน

1. (V03M0262-K01) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพ้ืนท่ีหรือประเด็น ท่ีภาคีเครือข่ายซ่ึงผ่าน
กระบวนการพัฒนา ร่วมเป็นแกนน าในการพัฒนาและขับเคล่ือนฯ จ านวน 1,000 เร่ือง

2. (V03M0262-K02) เกิดนโยบายสาธารณะจากการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมระดับพ้ืนท่ีหรือประเด็น จ านวน 450 เร่ือง

3. (V03M0262-K03) จ านวนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนท่ีท่ีได้รับ
การขับเคล่ือนด้วยกลไกเขตเพ่ือประชาชนอย่างน้อย 50 ประเด็น

2. [62P02] แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนท่ี

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 68



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะระดับพ้ืนท่ี 4PW

2. เพ่ือพัฒนาความรู้จากงานวิชชาการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
บนพ้ืนฐานทางปัญญา

3. จัดการความรู้ในรูปธรรมความส าเร็จจากประเด็นยุทธศาสตร์เขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชนและ 4PW ในพ้ืนท่ี

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P02A01] สนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดท าโครงการ 4PW 
และติดตามแบบเสริมพลัง 4PW

1. (V03M0262-A01-K01) พ้ืนท่ี 4PW จ านวน 82 พ้ืนท่ี 1,000,000.00

2. [62P02A02] สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลไก 4PW ในการจัดท าประเมิน
นโยบายสาธารณะฯ (ขาประเมิน)

2. (V03M0262-A02-K01) พ้ืนท่ี 4PW จ านวน 82 พ้ืนท่ี 1,000,000.00

3. [62P02A03] สนับสนุนการจัดการความรู้กระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะภายใต้โครงการ 4PW

3. (V03M0262-A03-K01) ชุดความรู้จากกระบวนการ 4PW  75 ความรู้    
    (ขาเคล่ือนและขาประเมิน)

1,100,000.00

3,100,000.00

2.1.1 [62P02A] โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ  ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี  (สพ.)   ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายทรงพล ตุละทา, นางสาวสิริกร เค้าภูไทย, 
นางสาวสุนันทา ปินะทาโน, นายนิติธร ธนธัญญา, นายสุรพงษ์ พรมเท้า

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0262-A-K01) ร้อยละ 80 ของกลไก 4PW จังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพ

2. (V03M0262-A-K02) เกิดชุดความรู้รูปธรรมของความส าเร็จจากประเด็นยุทธศาสตร์
จ านวน 30 เร่ือง

(สามล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 69



วัตถุประสงค์

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P02B01] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 1 1. (V03M0262-B01-K01) จ านวน 8 จังหวัด 2,700,000.00

2. [62P02B02] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 2 2. (V03M0262-B02-K01) จ านวน 5 จังหวัด 1,650,000.00

3. [62P02B03] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 3 3. (V03M0262-B03-K01) จ านวน 5 จังหวัด 1,650,000.00

4. [62P02B04] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 4 4. (V03M0262-B04-K01) จ านวน 8 จังหวัด 3,100,000.00

5. [62P02B05] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 5 5. (V03M0262-B05-K01) จ านวน 8 จังหวัด 2,600,000.00

6. [62P02B06] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 6 6. (V03M0262-B06-K01) จ านวน 8 จังหวัด 3,100,000.00

2.2.1 [62P02B] โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพ้ืนท่ี เขต 1-12

หน่วยรับผิดชอบโครงการ  ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี  (สพ.)  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอภิลภัสร์ เดชกมล, นางสาวสุภาภรณ์ ด ารง
พันธ์นางสาวสุนันทา ปินะทาโน, นางสาวสิริกร เค้าภูไทย, นางสาวสายใจ ปัสตัน, นางสาวศิริธร อรไชย, นางสาวรัมภาพรรษ์ จังจริง, นางสาวพฤกษา สินลือนาม, 
นางสาวปาริชาติ มากแก้ว, นางสาวปรานอม โอสาร, นางสาวบุณยวรีย์ หงษ์ทอง, นายบัณฑิต ม่ันคง, นายนิติธร ธนธัญญา, นางนันทิยา ล่ิวลักษณ์, นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม, 
นายทรงพล ตุละทา, นางสาวฐปพร เกษก าจร, นางสาวชญาดา เธียรวิบูล, นายกรฤทธิ ชุมนูรักษ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

 1. เพ่ือพัฒนาให้เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา 
(4PW) ท่ีสอดล้องกับทิศทางธรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

1. (V03M0262-B-K01) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย 120 เร่ือง

2. (V03M0262-B-K02) เกิดนโยบายสาธารณะจ านวน 100 เร่ือง

3. (V03M0262-B-K03) นโยบายถูกน าไปปฎิบัติร้อยละ 25

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 70
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7. [62P02B07] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 7 7. (V03M0262-B07-K01) จ านวน 4 จังหวัด 1,360,000.00

8. [62P02B08] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 8 8. (V03M0262-B08-K01) จ านวน 7 จังหวัด 2,380,000.00

9. [62P02B09] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 9 9. (V03M0262-B09-K01) จ านวน 4 จังหวัด 1,360,000.00

10. [62P02B10] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 10 10. (V03M0262-B10-K01) จ านวน 5 จังหวัด 1,700,000.00

11. [62P02B11] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 11 11. (V03M0262-B11-K01) จ านวน 7 จังหวัด 2,380,000.00

12. [62P02B12] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต 12 12. (V03M0262-B12-K01) จ านวน 7 จังหวัด 2,380,000.00

13. [62P02B13] สนับสนุนกระบวนการการพัฒนาธรรมนูญ
ระดับพ้ืนท่ีเขต 1-13

13. (V03M0262-B13-K01) จ านวน 13 เขต 1,000,000.00

14. [62P02B14] สนับสนุนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
ท่ีเป็นประเด็นร่วมของเขต/ระดับภูมิภาค

14. (V03M0262-B14-K01) จ านวน 4 ภาค 1,100,000.00

15. [62P02B15] จัดประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าของผู้ประสานงานเขต1-13
 และ กรุงเทพมหานคร

15. (V03M0262-B15-K01) จ านวน 12 คร้ัง 380,000.00

16. [62P02B16] สนับสนุนระบบติดตามผลการด าเนินงาน 4PW 16. (V03M0262-B16-K01) จ านวน 13 เขต 1,500,000.00

17. [62P02B17] สนับสนุนเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารประกอบการ
ประชุมตามระเบียบสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 12 พ.ศ. 2562

17. (V03M0262-B07-K01) จ านวน 82 พ้ืนท่ี 5,000,000.00

35,340,000.00(สามสิบห้าล้านสามแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน
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1. เพ่ือพัฒนาให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนท่ีฐานทางปัญญา 
(4PW) ท่ีสอดคล้องกับทิศทางธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

2. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

2.2.2 [62P02C] โครงการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร

หน่วยรับผิดชอบโครงการ  ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี  (สพ.) ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวฐิติพร คหัฏฐา, นางสาวฐิติมา สุวัตถิ, 
นางสาวรัตนา เอิบก่ิง, นางสาวสุนันทา ปินะทาโน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0262-C-K01) ได้แผนบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 2 แผน

2. (V03M0262-C-K02) นโยบายสาธารณะท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาในเขตกรุงเทพมหานครได้ถูกน าไปขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 
จ านวน 4 ประเด็น

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 72
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1. (V03M0262-C01-K01) ได้กลไกบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาและ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 5 กลไก

2. (V03M0262-C01-K02) ได้แผนบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาและ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 2 แผน

3. (V03M0262-C02-K01) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเกิดจาก
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา 
4PW ของเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 20 ข้อเสนอ

4. (V03M0262-C02-K02) ได้นโยบายสาธารณะท่ีเกิดจากกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา (4PW) 
จ านวน 10 นโยบาย

5. (V03M0262-C02-K03) นโยบายสาธารณะท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา (4PW) 
อย่างน้อย 4 ประเด็นนโยบาย

2,000,000.00

1. [62P02C01] พัฒนากลไกบูรณาการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมระดับพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร

1,000,000.00

2. [62P02C02] สนับสนุนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 1,000,000.00

(สองล้านบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน
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 1. เพ่ือสานพลังกลไกภาคีการพัฒนาชุมชน กทม.

 2. เพ่ือพัฒนาประเด็นสาธารณะ และสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P02D01] สนับสนุนการสานพลังกลไกภาคีการพัฒนาชุมชน 
กรุงเทพมหานคร

1. (V03M0262-D01-K01) จ านวน 5 เขต 800,000.00

2. [62P02D02] สนับสนุนการติดตามงานศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาชุมชน 
กรุงเทพมหานคร

2. (V03M0262-D02-K01) จ านวน 20 คร้ัง 700,000.00

1,500,000.00

2.2.3 [62P02D] โครงการสนับสนุนกลไกศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร

หน่วยรับผิดชอบโครงการ  ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี  (สพ.)   ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสายใจ ปัสตัน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0262-D-K01) เกิดกลไกภาคีการพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 พ้ืนท่ี

2. (V03M0262-D-K02) ได้(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 5 เขต (ธรรมนูญ,กองทุนสุขภาพ) 
จ านวน 5 พ้ืนท่ี

(หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 74
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 1. เพ่ือสนับสนุนกลไกเช่ือมประสานพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
 ในระดับเขต 12 เขต

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P02E01] สนับสนุนการด าเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 1-12 1. (V03M0262-E01-K01) จ านวน 12 เขต 15,600,000.00

2. [62P02E02] จัดประชุมเพ่ือหนุนเสริมการด าเนินงาน
เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน

2. (V03M0262-E02-K01) จ านวน 6 คร้ัง 360,000.00

3. [62P02E03] สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการ
เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน

3. (V03M0262-E03-K01) จ านวน 75 คร้ัง 360,000.00

16,320,000.00

หน่วยรับผิดชอบโครงการ  ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี  (สพ.)   ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุนันทา ปินะทาโน, 
นางสาวสิริกร เค้าภูไทย, นายนิติธร ธนธัญญา, นายทรงพล ตุละทา, นายสุรพงษ์ พรมเท้า

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0262-E-K01) จ านวนประเด็นสุขภาพท่ีถูกก าหนดเป็นเป้าหมายร่วมได้รับการแก้ไขด้วย
กลไกเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนอย่างน้อย 12 ประเด็น

(สิบหกล้านสามแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

2.3.1 [62P02E] โครงการพัฒนาระบบและกลไกเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนเขต 1-12

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 75



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและขับเคล่ือนระบบสุขภาพโดยการสานพลังความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

2. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ี
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี     

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P02F01] พัฒนาระบบและกลไกเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนท่ี 13 
กรุงเทพมหานคร สู่การบูรณาการการด าเนินงานในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
อย่างย่ังยืน

1. (V03M0262-F01-K01) จัดประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชนเขตพ้ืนท่ี 13 กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 6 คร้ัง

500,000.00

2. [62P02F02] สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ือประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. (V03M0262-F02-K01) สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ
เพ่ือประชาชน เขตพ้ืนท่ี 13 กรุงเทพมหานคร

680,000.00

1,180,000.00

2.3.2 [62P02F] โครงการพัฒนาระบบและกลไกเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน กรุงเทพมหานคร

หน่วยรับผิดชอบโครงการ ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี  (สพ.)     ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวฐิติพร คหัฏฐา, นางสาวฐิติมา สุวัตถิ, 
นางสาวรัตนา เอิบก่ิง, นางสาวสุนันทา ปินะทาโน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0262-F-K01) จ านวนประเด็นสุขภาพท่ีถูกก าหนดเป็นเป้าหมายร่วมได้รับการแก้ไขด้วย
กลไกเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนอย่างน้อย 2 ประเด็น

(หน่ึงล้านหน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 76



เป้าประสงค์ของแผนงาน

1. พัฒนาระบบสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ

2. พัฒนาความรู้และสร้าชุมชนทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง

3. ศึกษาและพัฒนาต่อยอดเคร่ืองมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่นร่วมท่ีมีอยู่ทุก
เคร่ืองมือ ให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์แบบย่ิงข้ึนเร่ือยๆ

4. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเคร่ืองมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใหม่ๆ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพปัญหาพลวัตรทางสังคม

5. พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ

6. น าความรู้ไปสร้างความเข็มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ

7. เพ่ือรักษาภาคีเครือข่ายและแสดงหาภาคีเครือข่ายใหม่ และพัฒนาเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

2. (V03M0362-K02) ภาคีเครือข่ายท่ีเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนา
ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อยร้อยละ 75

3. (V03M0362-K03) มีเครือข่ายใหม่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ร้อยละ 10

4. (V03M0362-K04) มีภาคีท่ียกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยรับเป็นเจ้าของในการพัฒนา
และขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 5 องค์กร/ประเด็น

3. [62P03] แผนงานวิชาการและนวัตกรรม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน

1. (V03M0362-K01) ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ านวน 30 เร่ือง

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 77



วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือสนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P03A01] สนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้ 1. (V03M0362-A01-K01) จ านวนองค์ความรู้/วิจัย/แนวปฏิบัติ/
งานวิชาการท่ีผลิตได้ อย่างน้อย 6 เร่ืองต่อปี

500,000.00

2. [62P03A02] การจัดการและเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรม 2. (V03M0362-A02-K01) จ านวนองค์ความรู้/วิจัย/แนวปฏิบัติ/
งานวิชาการท่ีเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ อย่างน้อย 3 เร่ืองต่อปี

500,000.00

3. [62P03A03] การจัดประชุมวิชาการและกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้นโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม

3. (V03M0362-A03-K01) จ านวนการประชุมวิชาการท่ีด าเนินการเอง/
สนับสนุน อย่างน้อย 1 งาน

500,000.00

4. [62P03A04] การบริหารและบริการวิชาการเพ่ือสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 500,000.00

2,000,000.00

3.1.1 [62P03A] โครงการสนับสนุนการสร้างและจัดการความรู้นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

หน่วยรับผิดชอบโครงการ  ส านักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง  (สยส.)  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุวิชา ทวีสุข, นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์, นางสาวพรทิพย์ เช้ืองาม, 
นายเตชิต ชาวบางพรหม, นางวันเพ็ญ ทินนา

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0362-A-K01) ได้องค์ความรู้ / นวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน 6 เร่ืองต่อปี

(สองล้านบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 78



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้และนวัตกรรม
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P03B01] บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 1. (V03M0362-B01-K01) จ านวนการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 15 %

1,174,000.00

2. [62P03B02] ขับเคล่ือนงานด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศ 2. (V03M0362-B02-K01) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์ตามกรอบท่ีก าหนดไว้

700,000.00

3. [62P03B03] สนับสนุนเอกสารวิชาการเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม

3. (V03M0362-B03-K01) เอกสารวิชาการ เผยแพร่ ให้กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 6 เร่ือง

926,000.00

2,800,000.00

หน่วยรับผิดชอบโครงการ   ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ศสข.)      ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนิรชา อัศวธีรากุล, นางสาวศศิใส แสงสัตตรัตน์, นางสาวจิราภรณ์ รัตนโสภา

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0362-B-K01) จ านวนองค์ความรู้/นวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน 6 เร่ือง

(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

3.1.2 [62P03B] โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 79



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการส าหรับภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ รวมท้ังเครือข่ายด้านการปฎิรูปประเทศ 
และองค์กรภาคียุทธศาสตร์

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P03C01] การสนับสนุนบทบาทองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่าย
ในการปฏิรูปประเทศ

1. (V03M0362-C01-K01) มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายท่ีขับเคล่ือน
เชิงประเด็น 5 ประเด็น

2,000,000.00

2. [62P03C02] การประชุมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 2. (V03M0362-C02-K01) มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและขับเคล่ือนกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ จ านวน 3 คร้ัง

1,000,000.00

3,000,000.00

3.2.1 [62P03C] โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านวิชาการ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ  ส านักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง  (สยส.)            ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวันเพ็ญ ทินนา, นางสาวณัฐกา สงวนวงษ์, นายเตชิต ชาวบางพรหม, 
นางสาวพรทิพย์ เช้ืองาม, นางสาวสุวิชา ทวีสุข

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0362-C-K01) ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการท างานนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
และขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศสูงข้ึนร้อยละ 75

(สามล้านบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 80



วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

1. (V03M0362-D-K01) มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายกลาง ท่ีมีความครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย และ
เข้าถึงได้ง่ายทุกส่วนงาน สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จ านวน 1 ฐานข้อมูล

2. (V03M0362-D-K02) จ านวนภาคีเครือข่ายใหม่ท่ีเข้าร่วมกระบวนการการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 8 ของภาคีเครือข่ายเดิม

3. (V03M0362-D-K03) ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมในระดับความเป็นเจ้าของร่วม(ในระดับร่วมเทคนิควิธีการ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ขับเคล่ือนงาน)อย่างน้อยร้อยละ 20 ของเครือข่ายท่ีร่วมกระบวนการ

4. (V03M0362-D-K04) จ านวนภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ท่ีมีการวางเป้าหมายร่วม และได้
ประโยชน์ร่วมกันในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
อย่างน้อย 6 เครือข่าย/องค์กร

3.3.1 [62P03D] โครงการบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักอ านวยการ  (สอ.)                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกรกนก ตันตระกูล, นายศุภวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 81



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P03D01] พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลภาคีเครือข่ายกลาง 
ให้มีความเป็นปัจจุบันและครบถ้วน

1. (V03M0362-D01-K01) มีฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายกลาง 
ท่ีมีความครบถ้วนถูกต้อง 1 ฐานข้อมูล

120,000.00

2. [62P03D02] วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกภาคีเครือข่าย เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน
ให้มีความเหมาะสม

2. (V03M0362-D02-K01) ชุดข้อมูลเชิงลึกในการน าไปใช้บริหาร
ความสัมพันธ์ 1 ชุด

100,000.00

3. [62P03D03] พัฒนาแนวทางบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย 3. (V03M0362-D03-K01) มีคู่มือแนวทางการบริหารความสัมพันธ์
ภาคีเครือข่าย 2 ชุด

50,000.00

4. [62P03D04] บริหารจัดการประชุมคณะท างานบริหารความสัมพันธ์เครือข่าย 4. (V03M0362-D04-K01) จัดประชุม 5 คร้ัง 30,000.00

300,000.00(สามแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 82



เป้าประสงค์ของแผนงาน

4. [62P04] แผนงานส่ือสารทางสังคม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน

1. ส่ือสารสังคมเชิงรุก และการก าหนดภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ขององค์กร เพ่ือ
สร้างความเข้าใจท้ังต่อภารกิจขององค์กร ประเด็นสาระการพัฒนาและขับเคล่ือนสู่
ระบบสุขภาพพึงประสงค์ และกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมพ้ืนท่ี

1. (V03M0462-K01) จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช. ผ่านช่องทางส่ือสารต่างๆ 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

2. (V03M0462-K02) จ านวนองค์กรภาคีเครือข่ายส่ือท่ีร่วมด าเนินงานกับ สช. 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่อปี

3. (V03M0462-K03) มีการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ของ สช. ในพ้ืนท่ีส่ือสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 1,000 ช้ิน/ปี

4. (V03M0462-K04) ภาคีเครือข่ายมีทัศนคติท่ีดีต่อ สช. และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา
และขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 83



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่ือสารสังคมให้รับรู้กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมสู่ระบบสุขภาพพึงประสงค์

2. เพ่ือส่ือสารให้องค์กรภาคีเครือข่ายส่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่ระบบสุขภาพพึงประสงค์

4.1.1 [62P04A] โครงการส่ือสารสังคมเพ่ือการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    กลุ่มงานส่ือสารสังคม  (กส.)                  ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนันญณัฏฐ ถุงปัญญา, นายสุรชัย กล่ันวารี, นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล
นางสาวกันทิมา เพชรคง

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0462-A-K01) จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช. ผ่านช่องทางการส่ือสารของ สช. 
(ไม่รวมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

2. (V03M0462-A-K02) จ านวนองค์กรภาคีเครือข่ายส่ือท่ีร่วมด าเนินงานกับ สช. 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

3. (V03M0462-A-K03) มีการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
   ของ สช. ในพ้ืนท่ีส่ือสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 700 ช้ินต่อปี

4. (V03M0462-A-K04) จ านวนผู้รับรู้และเข้าใจต่อการด าเนินงานของสช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 84



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P04A01] การจัดกระบวนการส่ือสารร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายเพ่ือ
ส่ือสารข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์สู่สังคม

1. (V03M0462-A01-K01) จ านวนองค์กรภาคีเครือข่ายส่ือท่ีร่วมด าเนินงาน
กับ สช. เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

2,870,000.00

2. [62P04A02] ผลิตเน้ือหาและช้ินงานส่ือท่ีเข้าใจง่าย 
และพัฒนารูปแบบส่ือใหม่

2. (V03M0462-A02-K01) จ านวนเน้ือหาและช้ินงานส่ือ 300 ช้ิน 5,800,000.00

3. [62P04A03] การเผยแพร่เน้ือหาผ่านช่องทางส่ือมวลชนต่างๆ และช่องทางส่ือ
หลัก (Backbone) ของ สช.

3. (V03M0462-A03-K01) มีการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการพัฒนานโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ สช. ในพ้ืนท่ีส่ือสารสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 700 ช้ิน/ปี

4,150,000.00

4. [62P04A04] บริหารจัดการและพัฒนาระบบเว็บไซต์ เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ สช.

4. (V03M0462-A04-K01) จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช. ผ่านช่องทาง
ส่ือสารของ สช. (ไม่รวมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ) 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

940,000.00

5. [62P04A05] การส่ือสารในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 5. (V03M0462-A05-K01) จ านวน 1 คร้ัง/ปี 300,000.00

6. [62P04A06] การประเมินผลการส่ือสาร 6. (V03M0462-A06-K01) จ านวนผู้รับรู้และเข้าใจต่อการด าเนินงาน
ของ สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

500,000.00

14,560,000.00(สิบส่ีล้านห้าแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 85



วัตถุประสงค์

4.1.2 [62P04B] โครงการพัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    กลุ่มงานส่ือสารสังคม  (กส.)                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวิสิฐ อัศวขจรสกุล, นายพรมประสิทธ์ิ ธรรมกรณ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

 1. พัฒนาสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติเพ่ือเปิดพ้ืนท่ีหรือช่องทางการ
ส่ือสารท่ีภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าของและใช้เป็นช่องทางการส่ือสาร

1. (V03M0462-B-K01) จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช. จากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพ
แห่งชาติเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

2. (V03M0462-B-K02) จ านวนองค์กรภาคีเครือข่าย,ส่ือท้องถ่ิน/ส่ือชุมชนท่ีร่วมด าเนินงานกับ สช. 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี

3. (V03M0462-B-K03) มีการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ของ สช. ในพ้ืนท่ีสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 300 ช้ิน/ปี

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 86



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P04B01] พัฒนาการเผยแพร่ผ่านส่ือสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง 1. (V03M0462-B01-K01) จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช. 
จากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

1,850,000.00

2. (V03M0462-B02-K01) มีการเผยแพร่รายการวิทยุรองรับแนวคิด
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจ านวนไม่น้อยกว่า 300 ช้ิน

3. (V03M0462-B02-K02) จ านวนองค์กรภาคีเครือข่าย, ส่ือท้องถ่ิน/ส่ือ
ชุมชนท่ีร่วมด าเนินงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

4,210,000.00

2. [62P04B02] พัฒนาการผลิตและเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
รายการรองรับแนวคิด “สถานีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”

2,360,000.00

(ส่ีล้านสองแสนหน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 87



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของ สช. สู่การมีภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์

2. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ สช. ต่อ ภาคีเครือข่ายและสังคม

3. เพ่ือส่ือสารบทบาท ภารกิจและผลงานของ สช.

1. (V03M0462-C-K01) ภาคีเครือข่ายมีทัศนคติท่ีดีต่อ สช. และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2. (V03M0462-C-K02) ภาคีเครือข่ายและสังคม รับรู้และมีความเข้าใจท่ีถูกต้องในบทบาท ภารกิจ
และผลงาน สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

3. (V03M0462-C-K03) พนักงาน สช. มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในบทบาทภารกิจ
และผลงานของ สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

4. (V03M0462-C-K04) พนักงาน สช. มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร สช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

4.2.1 [62P04C] โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

หน่วยรับผิดชอบโครงการ     ส านักอ านวยการ  (สอ.)                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกรกนก ตันตระกูล, นายศุภวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 88



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P04C01] ส่ือสารการด าเนินงานของ สช. และความเคล่ือนไหวต่างๆ ของ
ภาคีเครือข่าย และสาระน่ารู้ท่ีเก่ียวกับสุขภาวะ ผ่านส่ือใหม่

1. (V03M0462-C01-K01) ส่ือสารการด าเนินงานของ สช. ฯ 
อย่างน้อย 350 คร้ัง/ปี

300,000.00

2. [62P04C02] ส่ือสารภาพลักษณ์ผู้บริหารสู่สาธารณะ 2. (V03M0462-C02-K01) ส่ือสารภาพลักษณ์ผู้บริหาร อย่างน้อย 40 ช้ิน 200,000.00

3. [62P04C03] ผลิตส่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ สช. 3. (V03M0462-C03-K01) ผลิตส่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ จ านวน 10 ช้ิน 500,000.00

4. [62P04C04] เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ สช. 4. (V03M0462-C04-K01) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างน้อย 50 คร้ัง/ปี 500,000.00

5. [62P04C05] จัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างภาพลักษณ์ สช. 5. (V03M0462-C05-K01) จัดกิจกรรมเพ่ือการเสริมสร้างภาพลักษณ์ 2 คร้ัง 150,000.00

6. [62P04C06] จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายใน สช. 6. (V03M0462-C06-K01) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร 
2 คร้ัง

150,000.00

7. [62P04C07] ประเมินผลความพึงพอใจและการรับรู้ภาพลักษณ์ สช. 7. (V03M0462-C07-K01) ประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร 
รายงาน 1 ฉบับ

300,000.00

2,100,000.00(สองล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 89



เป้าประสงค์ของแผนงาน

1. แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง อาเซียน และเอเซีย

2. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กร/ภาคีเครือข่าย
ต่างประเทศ

5. [62P05] แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน

1. (V03M0562-K01) เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศใน
อาเซียนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี

2. (V03M0562-K02) เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศนอก
ภูมิภาคอาเซียน ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี

3. (V03M0562-K03) เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายจากความร่วมมือระหว่างประเทศ
อย่างน้อย 2 เร่ือง

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 90



วัตถุประสงค์

1.แสวงหาและพัฒนาเครือข่าย HiAP ในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อาเซียน และเอเชีย 

2.พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและองค์กร/ภาคีเครือข่าย
ต่างประเทศ

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P05A01] สร้าง เผยแพร่ และถ่ายทอดข้อมูลและองค์ความรู้ 1. (V03M0562-A01-K01) บทความ/หนังสือ/ส่ิงพิมพ์ อย่างน้อย 2 เร่ือง 700,000.00

2. [62P05A02] พัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ 2. (V03M0562-A02-K01) ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 เร่ือง 700,000.00

3. [62P05A03] พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย 3. (V03M0562-A03-K01) อย่างน้อย 20 คน 1,600,000.00

3,000,000.00

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0562-A-K01) เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศใน
อาเซียนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี

2. (V03M0562-A-K02) เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศนอก
ภูมิภาคอาเซียน ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างน้อย 1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี

3. (V03M0562-A-K03) จ านวนรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมนานาชาติพร้อมข้อเสนอแนะ
ในการท างาน/ผลงานน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 10 เร่ือง

(สามล้านบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

5.1.1 [62P05A] โครงการพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  (กป.)               ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวขนิษฐา แซ่เอ้ียว, นางสาวณนุต มธุรพจน์, นางสาวอรนิต อรไชย

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 91



เป้าประสงค์ของแผนงาน

1. พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของ สช. ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายองค์กรสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและภัยคุกคาม

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือให้ สช. เป็นต้นแบบในการสนับสนุน
กระบวนการงานหลักให้มีผลส าเร็จตามเป้าหมาย

3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะรองรับภารกิจในการขับเคล่ือน
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์

6. [62P06] แผนงานบริหารจัดการ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน

1. (V03M0662-K01) ระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สช. ในระหว่าง
การด าเนินประจ าปีและเม่ือส้ินสุดแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย

2. (V03M0662-K02) มีระบบบริหารจัดการท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเอ้ือต่อการสนับสนุน
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างมีธรรมาภิบาล

3. (V03M0662-K03) บุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจของสช. อย่างน้อยร้อยละ 80

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 92



วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของ สช . ตาม
แนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 2. เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ใช้ในการปรับการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0662-A-K01) มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ สช . 
จ านวน 1 ระบบ

2. (V03M0662-A-K02) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ สช. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนท่ีจัดต้ัง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก คบ. 
จ านวน 1 ฉบับ

6.1.1 [62P06A] โครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.)             ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวช่อฉัตร สุนทรพะลิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 93



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. (V03M0662-A01-K01) มีคู่มือตัวช้ีวัดการด าเนินงานของ สช. ตาม
แนวทางของ กพม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านความเห็นชอบ
จาก คบ.

2. (V03M0662-A01-K02) มีระบบการเก็บข้อมูลและรายงานผลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการก ากับและติดตามการด าเนินงานของ สช.

3. (V03M0662-A01-K03) มีผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากรายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานของ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 และการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

4. (V03M0662-A01-K04) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สช. เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเร่ืองการวัดผลการด าเนินงานของ สช.

1. [62P06A01] พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของ สช.

50,000.00

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 94



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

5. (V03M0662-A02-K01) มีรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานของ สช. 
รายไตรมาส ท้ังด้านการเงินและผลสัมฤทธ์ิ ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก คบ.

6. (V03M0662-A02-K02) มีรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ สช.
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีตัวช้ีวัดท่ี 3 และ 4 ท่ีผ่านความ
เห็นชอบจาก คบ. จ านวน 1 ฉบับ

7. (V03M0662-A02-K03) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ แผน และประเมินผล ของ สช. จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง

8. (V03M0662-A02-K04) สนับสนุนการด าเนินงานของคณะท างานติดตาม
 ประเมินผลการด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง

9. (V03M0662-A02-K05) รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ สช. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชน
และผู้อ านวยการองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก คบ. 
จ านวน 1 ฉบับ

660,000.00

2. [62P06A02] ติดตามและประเมินการด าเนินงานของ สช. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

610,000.00

(หกแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 95



วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P06B01] การจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

1. (V03M0662-B01-K01) ได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร

100,000.00

2. [62P06B02] การจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. (V03M0662-B02-K01) ได้แผนการด าเนินงาน แผนการเงิน และ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก คบ.
 ภายในเดือนกันยายน 2562

450,000.00

3. [62P06B03] การบริหารการประชุม Explus และ ส านัก 3. (V03M0662-B03-K01) การจัดประชุม Explus จ านวน 12 คร้ัง 
และประชุมส านัก จ านวน 6 คร้ัง

50,000.00

600,000.00

6.1.2 [62P06B] โครงการบริหารแผนงานงบประมาณส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.)             ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกชพร นิลปักษ์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0662-B-K01) การน าแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สช. ในระหว่างการด าเนินงาน
ประจ าปีและเม่ือส้ินสุดแผนไปปฏิบัติ มีความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(หกแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 96



วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้ สช.มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนแม่บทดิจิทัล ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2562-2564)  และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2562 
ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร 

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P06C01] การด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดีจิทัลตามแผนแม่บทดิจิทัล
 สช. ฉบับท่ี 2 และปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์กร

1. (V03M0662-C01-K01) พนักงาน สช. พึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
  ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2,460,000.00

2,460,000.00

6.1.3 [62P06C] โครงการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร (ศสข.)                    ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศนันท์

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0662-C-K01) พนักงาน สช. พึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสนับสนุนการ
ด าเนินงานองค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

(สองล้านส่ีแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 97



วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการด าเนินงานพัฒนาและขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล

 2. เพ่ือเป็นต้นแบบระบบบริหารจัดการ ในการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม

6.2.1 [62P06D] โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักอ านวยการ (สอ.)                           ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุวรรณา สมเจริญศิลป์, นางสาวปุณณภา กองวิสัยสุข, 
นางสาวชลิดา มีสมวัฒน์, นางสาวปนัดดา ขาวสะอาด

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0662-D-K01) พนักงาน สช. สามารถปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
แนวปฏิบัติในระบบบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

2. (V03M0662-D-K02) ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการในการพัฒนา
และขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 85

3. (V03M0662-D-K03) ข้อสังเกตจากฝ่ายตรวจสอบลดลงจากปีก่อนร้อยละ 95

4. (V03M0662-D-K04) เกิดต้นแบบของระบบบริหารจัดการ อย่างน้อยจ านวน 3 ระบบ

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 98



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P06D01] ปรับปรุงระเบียบ คู่มือ ระบบ แนวทางด้านการเงิน พัสดุ 
งบประมาณ และสารบรรณ

1. (V03M0662-D01-K01) ไม่น้อยกว่า 3 ระบบ 100,000.00

2. [62P06D02] พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
และระบบการตรวจสอบภายนอก

2. (V03M0662-D02-K01) ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ 1,400,000.00

3. [62P06D03] พัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 3. (V03M0662-D03-K01) ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 700,000.00

4. [62P06D04] Smart Office 4. (V03M0662-D04-K01) ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 100,000.00

5. [62P06D05] บริหารจัดการส านักงานท่ัวไป 5. (V03M0662-D05-K01) บริหารจัดการและอ านวยความสะดวกภายใน
ส านักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4,580,000.00

6. [62P06D06] บริหารจัดการด้านพัสดุ 6. (V03M0662-D06-K01) บริหารจัดการงานพัสดุและอ านวยความสะดวก
ภายในส านักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3,500,000.00

10,380,000.00(สิบล้านสามแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 99



วัตถุประสงค์

1. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีสนับสนุนการท างานตามภารกิจและ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการท างาน

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P06E01] การพัฒนาระบบงานบุคคล และการจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

1. (V03M0662-E01-K01) มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

120,000.00

2. [62P06E02] การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ 2. (V03M0662-E02-K01) การเบิกจ่ายเงินเดือนตรงตามเวลา 65,400,000.00

65,520,000.00

6.3.1 [62P06E] โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรเชิงรุกเพ่ือรองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กบ.)                    ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสัณหกิจ รัตนกุล, นางสาวรัตติกาล มหาชล, นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้อย

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0662-E-K01) มีแผนการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างน้อยร้อยละ 80

(หกสิบห้าล้านห้าแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 100



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถรองรับภารกิจ
ตามยุทธศาสตร์

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P06F01] การสนับสนุนการจัดท าแผนบุคลากรรายส านักและรายบุคคล 1. (V03M0662-F01-K01) มีแผนพัฒนาบุคลากรรายส านักและรายบุคคล 
อย่างน้อยร้อยละ 80

10,000.00

2. [62P06F02] การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาสมรรถนะ 2. (V03M0662-F02-K01) มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผน
อย่างน้อยร้อยละ 80

1,340,000.00

1,350,000.00

6.3.2 [62P06F] โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดการความรู้บุคลากร สช.

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (กบ.)                          ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสัณหกิจ รัตนกุล, นางสาวรัตติกาล มหาชล, นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้อย

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0662-F-K01) บุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของสช. อย่างน้อยร้อยละ 80

(หน่ึงล้านสามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 101



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P07A01] งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน

1. (V03M0762-A01-K01) สนับสนุนกิจกรรมพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานขององค์กร

32,250,618.76

32,250,618.76(สามสิบสองล้านสองแสนห้าหม่ืนหกร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ ) รวมท้ังส้ิน

7.1 [62P07A] โครงการงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน

7. [62P07] แผนงานงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 102



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูลสุขภาวะของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ท่ีมาจากการ
เช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล 
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์เพ่ือ น าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจและการบูรณาการสนับสนุนการขับเคล่ือน การด าเนินงานของเขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P08A01] สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
ระดับเขต

1. (V03M0862-A01-K01) จ านวน 13 เขต 1,040,000.00

2. [62P08A02] สนับสนุนการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 
ส่วนกลาง

2. (V03M0862-A02-K01) สนับสนุนการบริหารจัดการและ
การประสานงานกลาง จ านวน 13 เขต

3,966,894.47

5,006,894.47

8. [62P08] โครงการพิเศษ

8.1.1 [62P08A] โครงการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (สสส.)

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี  (สพ.)       ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุรพงษ์ พรมเท้า

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0862-A-K01) เขตสุขภาพเพ่ือประชาชนได้น าโปรแกรมฐานข้อมูลไปด าเนินการ 
จ านวน 13 เขต

(ห้าล้านหกพันแปดร้อยเก้าสิบส่ีบาทส่ีสิบเจ็ดสตางค์) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 103



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการด าเนินงานเขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติจริง ให้เกิดการ
เช่ือมโยง ผลักดันการท างานร่วมกันบนการบูรณาการการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังเกิดทีมงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การขับเคล่ือนการด าเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P08B01] สนับสนุนการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการด าเนินงาน
เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ส่วนกลาง

1. (V03M0862-B01-K01)สนับสนุนการด าเนินงานของเขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน จ านวน 13 เขต

3,067,198.39

3,067,198.39

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนท่ี  (สพ.)      ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุรพงษ์ พรมเท้า

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0862-B-K01) เขตสุขภาพเพ่ือประชาชนน าทิศทาง ยุทธศาสตร์ ไปขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน จ านวน 13 เขต

(สามล้านหกหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) รวมท้ังส้ิน

8.2.1 [62P08B] โครงการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการด าเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (สสส.)

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 104



วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติผ่านเวทีนโยบายสาธารณะในระดับพ้ืนท่ี

2. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสาธารณชนและ
เครือข่ายสมัชชาระดับพ้ืนท่ีและเฉพาะประเด็นเก่ียวกับประเด็นขับเคล่ือนภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

3. จัดท าข้อเสนอต่อการขับเคล่ือนท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ีมีความส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศ ท่ีเป็นการขับเคล่ือนอย่างมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

4. ส่ือสารสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ การเสนอ
ความเห็นเพ่ิมเติม รวมท้ังเกิดความสนใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมน าเอาข้อมูลต่างๆ ไป
ใช้ประโยชน์ตามแต่เง่ือนไขของภาคส่วนต่างๆในสังคมอย่างกว้างขวาง รวมท้ังเป็น
การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของประชาชนเพ่ือให้สังคมเกิดความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านอย่างแท้จริง

5. เกิดเครือข่ายสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติครอบคลุมทุกจังหวัด  

8.3.1 [62P08C] โครงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (สศช.)

หน่วยรับผิดชอบโครงการ   ส านักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง  (สยส.)           ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพรทิพย์ เช้ืองาม, นางสาวสุวิชา ทวีสุข

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0862-C-K01) เกิดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ ไม่ต่ ากว่า 80 เวที ท่ัวประเทศ

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 105



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P08C01] สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ

1. (V03M0862-C01-K01)เกิดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศไม่ต่ ากว่า 80 เวที 
ท่ัวประเทศ

17,904,500.00

17,904,500.00(สิบเจ็ดล้านเก้าแสนส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 106



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือผลิตส่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเข้าใจเร่ืองกรอบการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุขท่ีส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน

2. เพ่ือเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์เร่ืองกรอบการปฏิรูปด้านสาธารณสุขท่ีส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน

กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. [62P08D01] สนับสนุนกระบวนการส่ือสารประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศ   
 ด้านสาธารณสุข

1. (V03M0862-D01-K01) เผยแพร่ข้อมูลการปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีส่ือสารสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 50 คร้ัง

1,500,000.00

1,500,000.00

8.4.1 [62P08D] โครงการสนับสนุนกระบวนการส่ือสารประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (องค์การเภสัชกรรม)

หน่วยรับผิดชอบโครงการ    กลุ่มงานส่ือสารทางสังคม  (กส.)                             ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวนันทพร  เตชะประเสริฐสกุล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0862-D-K01) เผยแพร่ข้อมูลการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ีส่ือสารสาธารณะ 
ไม่น้อยกว่า 50 คร้ัง

(หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 107



วัตถุประสงค์

1. เพ่ือบูรณาการงานสนับสนุนชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนน่าอยู่ในระดับต าบลของ
หน่วยงานภาคีระดับชาติ ด้วยยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์ตามมติและปฏิญญา
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 6

2. เพ่ือพัฒนาและขับเคล่ือนกระบวนการ “ธรรมนูญต ำบลน่ำอยู่” อย่างครบวงจร
 เพ่ือเสริมสร้างต ำบลน่ำอยู่-ต ำบลเข้มแข็ง จ านวน 1,200 ต าบล

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนชุมชนสุขภาวะ - ชุมชนน่าอยู่ในพ้ืนท่ีระดับ
อ าเภอ จ านวน 878 แห่ง

  4. เพ่ือสนับสนุนจัดการความรู้จากการด าเนินงานในพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า 100 เร่ือง

2. (V03M0862-E-K02) จ านวนและสัดส่วนของต าบลท่ีมีการจัดท าและประกาศใช้ธรรมนูญต าบล
น่าอยู่ 1,200 ต าบล

3. (V03M0862-E-K03) จ านวนและสัดส่วนของต าบลท่ีได้รับการประเมินว่ามีความน่าอยู่-เข้มแข็ง
ในเชิงคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของต าบลท่ีสนับสนุน (780 ต าบล)

8.5.1 [62P08E] โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถ่ินสร้างต าบลน่าอยู่-ต าบลสุขภาวะท่ัวประเทศ 
(งบกลาง ปี 2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น)

หน่วยรับผิดชอบโครงการ   ส านักอ านวยการ  (สอ.)                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพัชรา อุบลสวัสด์ิ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0862-E-K01) มีองค์ความรู้ชุมชนเข้มแข็ง ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 100 เร่ือง

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 108



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. (V03M0862-E01-K01) จ านวนและสัดส่วนของต าบลท่ีมีการจัดท าและ
ประกาศใช้ธรรมนูญต าบลน่าอยู่ 1,200 ต าบล

2. (V03M0862-E01-K02) จ านวนและสัดส่วนของต าบลท่ีได้รับการ
ประเมินว่ามีความน่าอยู่-เข้มแข็งในเชิงคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
ต าบลท่ีสนับสนุน (780 ต าบล)

2. [62P08E02] พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ เพ่ือขยายบทบาท
กองทุนพัฒนา

3. (V03M0862-E02-K01) มีองค์ความรู้ชุมชนเข้มแข็งท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 เร่ือง

34,861,600.00

3. [62P08E03] บริหารจัดการ 4. (V03M0862-E03-K01)สนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 8,202,900.00

108,569,300.00(หน่ึงร้อยแปดล้านห้าแสนหกหม่ืนเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน

1. [62P08E01] สนับสนุนกระบวนการธรรมนูญต าบลสุขภาวะ - ต าบลน่าอยู่ 65,504,800.00

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 109



วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐอ าเภอ เพ่ือสาน
ต่อภารกิจการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผู้ยากล าบากท่ีถูกทอดท้ิงด้วยมาตรการท่ี
เหมาะสม เป็นรายบุคคล

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐจังหวัด เพ่ือเฝ้า
ระวังและรับมือพิบัติภัยธรรมชาติ ตามแผนพิบัติภัยชุมชน  เป็นรายพ้ืนท่ี

3. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายพลเมืองอาสาประชารัฐท่ีหลากหลาย เพ่ือ
เสริมสร้างฐานทุนทางสังคมส าหรับการปฏิรูปและพัฒนาประเทศระยะยาว

4. สนับสนุนการขับเคล่ือนกระบวนการปรับเปล่ียนค่านิยมและวิธีคิด(เยาวชน)
พลเมือง สู่ประเทศไทย 4.0

8.6.1 [62P08F] โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ 
(งบกลาง ปี 2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น)

หน่วยรับผิดชอบโครงการ   ส านักอ านวยการ  (สอ.)                                        ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวพัชรา อุบลสวัสด์ิ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ

1. (V03M0862-F-K01) ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัดจ านวน 76 แห่ง ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในจ านวนน้ี อย่างน้อย 50 แห่ง (หรือ 2 ใน 3) มีความเข้มแข็งเชิงคุณภาพ

2. (V03M0862-F-K02) กองทุนจิตอาสาประชารัฐจังหวัดจ านวน 69 แห่งได้รับการพัฒนาศักยภาพ
 ในจ านวนน้ีอย่างน้อย 35 แห่ง (หรือ 1 ใน 2 ) มีความเข้มแข็งในเชิงคุณภาพ

3. (V03M0862-F-K03) ผู้ยากล าบากท่ีถูกทอดท้ิงจ านวน 100,000 คน ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ต่อเน่ือง ในจ านวนน้ีอย่างน้อย 50,000 คน ( หรือร้อยละ 50) ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างมี
ประสิทธิผล

4. (V03M0862-F-K04) พ้ืนท่ีเส่ียงพิบัติภัยธรรมชาติจ านวน 369 แห่ง ได้รับการเฝ้าระวังและ
เตรียมความพร้อมรับมือ ในจ านวนน้ีมีเครือข่ายและชุมชนอย่างน้อย 180 แห่ง (หรือร้อยละ 50) ท่ี
ด าเนินการอย่างเข้มแข็งในเชิงคุณภาพ

5. (V03M0862-F-K05) มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับเปล่ียนวิธีคิดและค่านิยมพลเมือง
ไทย ในศตวรรษท่ี 21 ในช่องทางและรูปแบบต่างๆ จ านวน 100,000 คน

แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 110



กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

1. (V03M0862-F01-K01) ศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัดจ านวน 76 
แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพในจ านวนน้ี อย่างน้อย 50 แห่ง 
(หรือ 2 ใน 3 ) มีความเข้มแข็งเชิงคุณภาพ

2. (V03M0862-F01-K02) กองทุนจิตอาสาประชารัฐจังหวัดจ านวน 69 
แห่งได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในจ านวนน้ีอย่างน้อย 35 แห่ง (หรือ 1 ใน 2 )
 มีความเข้มแข็งในเชิงคุณภาพ

2. [62P08F02] การช่วยเหลือ-แก้ไขปัญหาผู้ยากล าบากท่ีถูกทอดท้ิง 3. (V03M0862-F02-K01) ผู้ยากล าบากท่ีถูกทอดท้ิงจ านวน 100,000 คน 
ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเน่ือง ในจ านวนน้ีอย่างน้อย 50,000 คน ( หรือ
ร้อยละ 50) ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล

26,746,000.00

3. [62P08F03] เฝ้าระวังและเตรียมรับมือพิบัติภัยธรรมชาติตามแผนพิบัติภัยชุมชน 4. (V03M0862-F03-K01) พ้ืนท่ีเส่ียงพิบัติภัยธรรมชาติจ านวน 369 แห่ง 
ได้รับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือ ในจ านวนน้ีมีเครือข่ายและ
ชุมชนอย่างน้อย 180 แห่ง (หรือร้อยละ 50) ท่ีด าเนินการอย่างเข้มแข็งใน
เชิงคุณภาพ

12,915,000.00

4. [62P08F04] ร่วมขับเคล่ือนกระบวนการรณรงค์ปรับเปล่ียนวิธีคิดและค่านิยม 5. (V03M0862-F04-K01) มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปรับเปล่ียน
วิธีคิดและค่านิยมพลเมืองไทย ในศตวรรษท่ี 21 ในช่องทางและรูปแบบ
ต่างๆ จ านวน 100,000 คน

17,659,650.00

5. [62P08F05] บริหารจัดการ 6. (V03M0862-F05-K01)สนับสนุนการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 15,155,650.00

89,044,300.00

1. [62P08F01] พัฒนาศักยภาพพลเมืองอาสาประชารัฐ และกองทุนพลเมืองอาสา
ประชารัฐ

16,568,000.00

(แปดสิบเก้าล้านส่ีหม่ืนส่ีพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมท้ังส้ิน
แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าท่ี 111



 
ภาคผนวก 1 

แผนงานหลัก สช.   
รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 
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แผนงานหลัก สช. รองรับการด าเนนิงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) 

 

 
 

“ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม         
บนพื้นฐานทางปัญญา” (4PW) 
 
 
  

     สานพลังความรู้ (Knowledge:K) นโยบาย (Policy:P) และสังคม (Social:S)     
เพ่ือน าไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา 

 
 
 

 

1. เกิดนโยบายสาธารณะจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม      
บนพื้นฐานทางปัญญา 

2. เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาท่ีดี 
3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีขีดความสามารถในการพัฒนากระบวนการนโยบาย 

สาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา 
4. เกิดองค์ความรู้ท่ีเพียงพอต่อการสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ    

แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

พันธกิจ 
 

 

เป้าประสงค์ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ของแผนงานหลัก สช. ฉบับท่ี 3 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดหลัก จ านวน 5  ตัวชี้วัด  ได้แก่   

 
1. จ านวนนโยบายสาธารณะท่ีสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ     

(ตอบเป้าประสงค์ที่ 1) จ านวนนโยบาย 500 เรื่อง 
 

2. จ านวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีถูกน าไปขับเคลื่อน (ตอบเป้าประสงค์ที่ 1) 
ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

 

3. จ านวนนโยบายสาธารณะท่ีผ่านกระบวนการท่ีมีคุณภาพ (ตอบเป้าประสงค์ที่ 2)    
ร้อยละ 75 ของนโยบายสาธารณะท่ีได้รับการประเมิน     

 

4. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีมีขีดความสามารถในการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะ   
แบบมีส่วนร่วม (ตอบเป้าประสงค์ที่  3) ร้อยละ75 ของภาคี เครือข่ายท่ีได้รับ          
การประเมิน 

 

5. จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ตอบเป้าประสงค์ที่ 4) จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
จ านวน 30 เร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงานหลักส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

 ฉบับท่ี 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 
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ค่าเป้าหมายรายปีตามตัวชีว้ัดตามแผนหลัก สช. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

(ปี 2560) 

ค่าเป้าหมาย 

(ปี 2561) 

ค่าเป้าหมาย 

(ปี 2562) 

ค่าเป้าหมาย 

(ปี 2563) 

ค่าเป้าหมาย     

(ปี 2564) 

1. จ านวนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบ
สุขภาพแห่งชาติ  (ตอบเป้าประสงค์ที่ 1)                         
จ านวนนโยบาย 500 เร่ือง 

100 เร่ือง 133 เร่ือง 100 เร่ือง 90 เร่ือง 77 เร่ือง 

2. จ านวนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีถูกน าไปขับเคลื่อน 
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 1) ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกน าไป
ขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 ร้อยละ 25 

3. จ านวนนโยบายสาธารณะท่ีผ่านกระบวนการท่ีมีคุณภาพ     
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 2) ร้อยละ 75  ของนโยบายสาธารณะท่ีได้รับ      
การประเมิน 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

4. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีมีขีดความสามารถ ในการจัดกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  (ตอบเป้ าประสงค์ที่  3 )         
ร้อยละ75 ของภาคีเครือข่าย ท่ีได้รับการประเมิน 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 

5. จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ตอบเป้าประสงค์ที่ 4) 
จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรม จ านวน 30 เร่ือง 

6 เร่ือง 6 เร่ือง 6 เร่ือง 6 เร่ือง 6 เร่ือง 
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     การท างานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ได้ นอกจากการใช้ “ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” เพื่อขับเคลื่อน
ในส่ิงท่ียากให้ส าเร็จแล้ว ยังจ าเป็นต้องใช้ยุทธศาสตร์ส าคัญในการด าเนินงาน  อีก 5 ประการ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ยกระดับรูปธรรมความส าเร็จของกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
                       แบบมีส่วนร่วม 

สช.ให้ความส าคัญกับกระบวนการนโยบาย เนื่องจากเห็นว่านโยบายสาธารณะท่ีดีไม่
เพียงแต่ดูท่ีสาระนโยบายเท่านั้น แต่ต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนด ขับเคลื่อน ได้รับประโยชน์จากนโยบาย 
ติดตามตรวจสอบนโยบาย เพื่อน าไปปรับปรุงนโยบายให้เกิดผลลัพธ์ ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของประชาชน 

สช.ได้ริเริ่มกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมหลายด้าน ได้แก่ ธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และสิทธิด้านสุขภาพ ท้ังใน
ระดับชาติ พ้ืนท่ีและประเด็น เครื่องมือนโยบายท้ังหมดนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ตั้งแต่การก าหนดประเด็นสาธารณะจนถึงการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ ให้
บรรลุผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดย สช.สนับสนุนกระบวนการให้สังคมร่วมกันก าหนดเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน เป็นท่ียอมของสังคม และน าไปสู่สังคมสุขภาวะ 

ในก้าวต่อไปเพื่อให้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมขยายวงกว้าง และ
เกิดผลทางนโยบายและสังคมให้มากขึ้น สช.จึงมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างรูปธรรมความส าเร็จ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้วยการ 

1. สร้างเครือข่ายพันธมิตรระดับนโยบาย (Policy- maker Alliance) 
2. ปักธงเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีต้องด าเนินงานไปให้ถึง โดยยึดโยงกับระบบ

สุขภาพพึงประสงค์จากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์
ชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ 
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3. สร้างสรรค์ช่องทางและวิธีการ พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเครื่องมือต่างๆ 
ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ 

4. ให้ค าปรึกษาและร่วมปฏิบัติการกับเครือข่ายทุกระดับ ในการใช้นโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมกับประเด็นและบริบท 

5. สร้างความรู้การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และการประเมินผลลัพธ์
ผลกระทบต่อระบบสุขภาพในมิติที่กว้าง 

6. สร้างการยอมรับไปในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในระดับอาเซียน โดยใช้ผลงาน
การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสร้าง
การยอมรับว่า เป็นต้นแบบท่ีนานาประเทศในอาเซียนและระดับโลกจะน าไป
ประยุกต์ใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างพลังข้อมูล ความรู้ และปัญญา   

สช.ให้ความส าคัญกับกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบทีส่วนร่วมด้วยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ปรึกษาหารือ บนฐานหลักการสิทธิ เสรีภาพ ความยั่งยืน และความเป็นธรรม ด้วยหลัก
เหตุผล ข้อมูล ความรู้ท่ีถูกต้องและเป็นอิสระ ดังนั้นหัวใจของการก าหนดและผลักดันนโยบาย
นอกเหนือจากเรื่องการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้ว ยังอยู่ ท่ีการมีฐานข้อมูลความรู้ 
ท่ีหลากหลาย รอบด้าน น่าเชื่อถือ มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเปิดกว้าง เพื่อน าไปสู่การสร้างปัญญา
สาธารณะในการขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะ นอกจากนี้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของโลกาภิวัตน์ท่ีเชื่อมสู่ชาติและท้องถิ่นซึ่งท่ีมีบทบาทท้ังการก าหนด ตรวจสอบ และเสนอ
ทางเลือกด้านมโนทัศน์ วิธีคิดต่อปฏิบัติการของสังคม  

ด้วยเหตุนี้ สช.จึงมุ่งสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และ
ขยายองค์ความรู้ในเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ 

1. พัฒนาระบบสนับสนุนความเข้มแข็ งทางวิชาการและการจัดการความรู้ 
(Knowledge based) ในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม รวบรวม
กรณีศึกษาท่ีเป็นตัวอย่างและข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence based) 

2. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้  พัฒนาสร้างสรรค์งานวิชาการ  ความรู้ ผ่านงาน
ศึกษา/วิจัย ให้เกิดความก้าวหน้า นวัตกรรมและความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Innovation 
& Creativity) ท่ี เป็ นประโยชน์ ต่ อการขับ เคลื่ อนนโยบายสาธารณ ะแบบ 



แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         หน้าที่  117 

 

มีส่วนร่วมจนเป็น ท่ียอมรับ และน าไปเผยแพร่ ให้ปรากฏ ท้ังในประเทศ/
ต่างประเทศ (วารสาร) การประชุมวิชาการ จากการจัดการความรู้ของ สช.
เครือข่ายวิชาการ และภารกิจท่ีครอบคลุมตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ 

3. พัฒนาเครือข่ายทางวิชาการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงและ
ท างานผ่านประเด็นนโยบายร่วมกัน และร่วมขับเคลื่อนบนฐานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสรมิพลังเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ        
                     แบบมีส่วนร่วม 

สช.ตระหนักดีว่า ในสังคมท่ีมีความซับซ้อน กลไกรัฐเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท่ีจะ
สร้างสรรค์และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
ได้ โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยท่ีสิทธิประชาชนในการมีส่วนร่วมนโยบายได้กลายเป็นวัฒนธรรม
การเมือง กลไกพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายจึงต้องด าเนินการโดยภาคีรัฐร่วมกับเครือข่ายสังคม 
โดยเฉพาะชุมชนและสังคมในส่วนท่ีได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพในทุกมิติ 

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีดีต้องมีฐานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม 
โดยท่ีผ่านมาพลังการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมาจากความร่วมมือของภาคี
เครือข่ายท้ังในระดับพื้นท่ีและระดับชาติ จึงกล่าวได้ว่า พลังของภาคีเครือข่าย คือ หัวใจของการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญของ สช.ทิศทางในการด าเนินงานในระยะต่อไป จึงมุ่งขยายหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศาสตร์ ภาคีเครือข่าย และเสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ให้
กว้างขวางหลากหลายขึ้น เช่น หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพ กลุ่มธุรกิจเอกชน 
นักวิชาการ สื่อสาธารณะ และกลุ่มวิชาการ วิชาชีพ เพื่อเสริมพลังการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม สช.จึงก าหนดยุทธศาสตร์มุ่งให้เครือข่ายนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
สามารถใช้เครื่องมือการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่สังคมสุขภาวะที่พึงประสงค์ ด้วยการ 

1.   ขยายและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนานโยบาย   
  สาธารณะแบบมีส่วนร่วม  

2.   สนับสนุนเครือข่ายปฏิบัติการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน     
  ตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด ไปจนถึงต าบล 

3.   เพ่ิมขีดความสามารถภาคีเครือข่ายการใช้เครื่องมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม   
  ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  : สร้างสรรค์การสื่อสารกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน 
           นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

แม้หลักการทางนโยบายระดับสากลและระดับชาติเริ่มให้ความส าคัญต่อสุขภาพองค์รวม 
และนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม แต่กลไกรัฐและภาคสังคมหลายส่วนยังติดอยู่ในกรอบ
สุขภาพบนฐานการแพทย์ และนโยบายสาธารณะท่ีก าหนดโดยรัฐ สช.จึงเห็นความส าคัญของการ
สร้างกระบวนการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสุขภาพองค์รวม สังคมสุขภาวะ และ
นโยบายสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานคิด และแนวทางก าหนดนโยบาย
ให้มาจากสาธารณะอย่างแท้จริง โดยเน้นการสื่อสารเชิงรุก เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยภาษา 
สัญลักษณ์ท่ีเข้าใจง่าย สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสื่อสาร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง 
เพ่ิมช่องทางสื่อสารท่ีหลากหลาย โดยใช้เนื้อหาเรื่องสุขภาพ และเครื่องมือนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมมาเป็นสาระของการส่ือสาร 

สช.จึงมียุทธศาสตร์มุ่งสร้างพื้นที่  ช่องทาง และกระบวนการสื่อสารสร้ างการมี      
ส่วนร่วมทั้งกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะ เพื่อติดตาม
สถานการณ์ ก าหนดวาระทางสังคม ข้อเสนอทางนโยบายและเผยแพร่รูปธรรมความส าเร็จใน
การขับเคลื่อนนโยบาย ด้วยการ 

1.   สร้างพื้นท่ีสื่อสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้เป็นพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายและ   
  สังคมท่ีสนใจการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการ    
  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการท างานด้านการสื่อสาร  
  ทางสังคม ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมยุคดิจิตอล 

2.   สร้างสรรค์และพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ด้วยการน าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  
                จะขับเคลื่อน มาออกแบบให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย 

  3.  สนับสนุนกลไกการสื่อสารทางสังคมท้ังส่วนกลางและพื้นท่ี ครอบคลุมท้ังสื่อ       
  กระแสหลัก สื่อชุมชนท้องถิ่น รวมถึงองค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  : สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย  
        สาธารณะแบบมีสว่นร่วม    

เพื่อให้วิสัยทัศน์ เป้าหมาย การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมี
ความก้าวหน้า ส่งผลทางนโยบายและสังคม สช.ในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนจ าเป็นท่ี
จะต้องสร้างตนเองให้เป็นองค์กรต้นแบบเพื่อให้รัฐและสังคมให้การยอมรับและเข้ามาร่วมกัน
ขับเคล่ือนนโยบายและปฏิบัติการสังคม 

ด้วยเหตุนี้ สช.จึงมุ่งให้สังคมน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วม รวมถึงการเสริมสร้างความมีธรรมาภิบาลขององค์กร ด้วยการ 

1. พัฒนาระบบงานพัฒนาบุคลากร 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาล  ได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม 

หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  
3. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ 
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แผนงานหลักของ สช. ฉบับท่ี 3 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีจะสร้าง สช. ให้เป็นองค์กรสานพลัง
น าการสร้างสรรค์กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่สังคมสุขภาวะ โดย
เป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและต่างประเทศ ในเรื่องกระบวนการพัฒนานโยบายแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้แนวทาง “สร้างน าซ่อม” ด้วยการสานภาคีเครือข่ายให้ร่วมกันสร้างสรรค์และอภิบาลระบบ
สุขภาพท่ีพึงประสงค์  พัฒนาคุณภาพกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม และหนุน
เสริมชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ตลอดจนการสร้างและขับเคลื่อนองค์ความรู้ว่า
ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ภายใต้
ปรัชญา “สานพลังสร้างเสริมสุขภาวะ”  

เพ่ือบรรลุเป้าหมายใน 5 ปีข้างหน้า คือ การส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ อย่างเข้าใจสุขภาพในความหมายกว้าง คือ สุขภาวะ 
(Wellbeing) ท่ีครอบคลุมท้ังสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพทางปัญญา เป็น
นโยบายท่ีมีความเป็นธรรม  รองรับชีวิตทุกผู้คน ทุกกลุ่ม บนฐานข้อมูลและความรู้    เชิงประจักษ์ 
ท่ีจะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งเครือข่าย ประชาชนมีส่วนร่วม เกิดเป็น
ระบบสุขภาพท่ีมั่นคง ซึ่ง สช.ก็จะได้รับการยอมรับในบทบาทขององค์กรสานพลัง ผู้สนับสนุนการ
ขับเคล่ือน ฯ โดยเฉพาะในด้านความรู้การพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสุขภาพฯ 
 เป้าหมายการด าเนินงานของ สช.ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะยึดโยงกับรูปธรรมความส าเร็จของ
ระบบสุขภาพพึงประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 โดย
บูรณาการกับเป้าหมายสากล ได้แก่ SDGs และระดับชาติ ได้แก่ ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดยใช้แนวคิดการท างานประสาน
ความสัมพันธ์ เครือข่ ายในแนวราบ การท างานหน่วยงานและสาขาวิชา ( Intersectoral 
collaboration) และ HiAP  /  การพัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 
 
 
 
 

กรอบความเชื่อมโยงการด าเนินงานตามแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 
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สช. มุ่งยกระดับรูปธรรมความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ท่ีเกิดผลลัพธ์เชิงบวก จะใช้การสร้างข้อมูล ความรู้ และปัญญาในการ
ขับเคลื่อน การเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายให้ร่วมสานพลังขับเคลื่อนนโยบายฯ พร้อมไปกับ
สื่อสารสาธารณะให้เข้าใจ ยอมรับและสนับสนุนนโยบายสุขภาพฯ โดยท่ี สช. มุ่งเป็นองค์กร
ต้นแบบของกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ท่ีมีท้ังวิสัยทัศน์ แนวคิด ความรู้ 
ปฏิบัติการท่ีก้าวหน้า มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นธรรมภิบาล ด้วยการ
ด าเนินงานผ่าน 6 แผนงานหลัก ได้แก่  

 

(1)  แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ   
         (2)  แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นท่ี 

(3)  แผนงานวิชาการและนวัตกรรม  
(4)  แผนงานสื่อสารทางสังคม              
(5)  แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(6)  แผนงานบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         หน้าที่  122 

 

 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         หน้าที่  123 

 

 

 

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนหลักฯ ฉบับนี้ ได้มีก าร
ก าหนดให้มีแผนงานรองรับท้ังสิ้นจ านวน 6 แผนงาน (15 โครงการ) 

1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ 
2. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นท่ี 
3. แผนงานวิชาการและนวัตกรรม 
4. แผนงานสื่อสารทางสังคม 
5. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
6. แผนงานบริหารจัดการ 
โดยแบ่งเป็นแผนงานหลัก 3 แผนงาน (9 โครงการ) และ แผนงานสนับสนุน             

3 แผนงาน (6 โครงการ) ซึ่งท้ัง 6 แผนงาน 15 โครงการ นี้  ด าเนินการภายใต้ทิศทางการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ซึ่งจะท าให้เกิดผลงานท่ีส าคัญคือ การมีนโยบายสาธารณะด้วย
กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม ท่ีช่วยแก้ ไขปัญหาสุขภาพตามบริบทพื้นท่ีๆ
แตกต่างกัน ชุดความรู้กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
เครือข่ายนโยบายสาธารณะท่ีมีศักยภาพ และระบบการบริการท่ีเอื้อต่อการสนับสนุนการพัฒนา
และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีตอบสนองต่อเป้าประสงค์ และพัน ธฺกิจ         
ขององค์กร  และไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ ดังแผนภาพสรุปภาพรวม และ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ต่อไปนี้ 

แผนงานภายใต้แผนงานหลัก ฯ สช. ฉบับที่ 3 
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ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดปรัชญาและ
แนวคิดหลักของระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ไว้ว่า “สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคน ท้ังในระดับ
บุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และในสังคมวงกว้าง โดยครอบคลุมท้ังการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข ท่ีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ รวมท้ังการได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ท่ีสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนได้รับการสนับสนุนให้มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี” 

และได้ระบุความเชื่อมโยงกับแนวคิด ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ หรือ Health in All 
Policies เอาไว้ว่า “ระบบสุขภาพ เป็นระบบความสัมพันธ์ท้ังมวลท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยมี
ระบบการบริการสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่ง ระบบสุขภาพยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมและระบบ
ความมั่นคงของประเทศ การก าหนดนโยบายสาธารณะใดๆ จึงต้องให้ความส าคัญกับมิติทาง
สุขภาพท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับผลกระทบ” 

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงกับกรอบคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDG) ดังที่ว่า “ระบบสุขภาพ จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู้และปัญญา โดยให้ความส าคัญกับคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และจะต้อง
สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิสังคม ภูมินิเวศและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ รวมท้ัง
จะต้องค านึงถึงหลักการพัฒนาและบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม อย่างยั่งยืน และแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชนและองค์กรทุกระดับ และทุกภาคส่วน” 

การก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีน าไปสู่ ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ เป็นเรื่องท้าทาย 
เนื่องจากมีหน่วยงานและองค์กรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายให้ต้องดูแลระบบสุขภาพในด้าน
ต่างๆเป็นจ านวนมากและมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันกระแสความตื่นตัวของสังคมในเร่ือง
นี้ก็ได้ท าให้มีกลุ่มและเครือข่ายของภาคพลเมืองและองค์กรประชาสังคมเป็นจ านวนมากท่ีลุกขึ้นมา
แสดงความเป็นเจ้าของและขอมีบทบาทมีส่วนร่วมในการอภิบาลดูแลระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์
เหล่านี้ด้วย 

 

1. แผนงานพัฒนาสังคมสขุภาวะระดับชาต ิ
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แผนงานนี้จึงมุ่งให้ สช. แสดงบทบาทเป็นองค์กรเชื่อมประสานและเกื้อหนุนให้เกิด
เครือข่ายหรือขบวนในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน ไปสู่เป้าหมายตามคุณลักษณะของระบบสุขภาพที่พึ่งประสงค์ตามเจตนารมณ์
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ที่เช่ือมโยงกับกรอบคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้
มากที่สุด โดยงานแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการสานพลังหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน สาขา เพื่อให้ตระหนักถึงเป้าหมายร่วมของการมีระบบสุขภาพพึงประสงค์ และสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่สนับสนุนที่จ าเป็น อาทิ การประมวลและจัดท ารายงานสุขภาพไทยรายปี 
ส่วนงานเชิงรูปธรรมเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่
สะท้อนแนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” และตอบสนองต่อระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ 
และสุดท้ายคือ การติดตามประเมินผลการประสานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะว่าสามารถน าไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ได้หรือไม่เพื่อให้เกิดการ
ทบทวนกระบวนการท างานต่อไป รวมทั้งการประเมินระบบสุขภาพที่พึงประสงค์เพื่อให้เห็น
รูปธรรม ผลส าเร็จและผลกระทบของการขับเคลื่อนงาน 

 

 วัตถุประสงค์ของแผนงานฯ   
1. เพ่ือทราบสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพไทยท้ังภาพรวม 
และรายประเด็น 

2. เพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญทางยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานสู่ระบบสุขภาพ                 
   ท่ีพึงประสงค ์

3. เพื่อสนับสนุนภาคีในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างมีส่วนร่วมและ     
การอภิบาลระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ           
ผ่านเครื่องมือและกลไกตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือเครื่องมือและ
กลไกอื่นตามความเหมาะสม 
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์  และทราบ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จของการด าเนินการสู่ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ 
5. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ คสช. คบ. และคณะกรรมการอื่นๆ ท่ีแต่งตั้งภายใต้ 
คสช. ให้บรรลุผลส าเร็จตามบทบาทหน้าท่ี 
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 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานฯ 
1. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งสู่ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ท่ี
ครอบคลุมทุกหมวดตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  ฉบับท่ี 2 จ านวน         
40 เรื่อง และได้นโยบายสาธารณะท่ีพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ         
แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา จ านวน 25 เรื่อง  
2. ร้อยละ 25 ของนโยบายสาธารณะถูกน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
3. รายงานการประเมินผลระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์   
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เป้ าหมายการพัฒ นาท่ียั่ งยืนตามแผนพัฒ นาประเทศฉบับ ท่ี12 (Sustainable 
Development Goals : SDGs), ตัวชี้วัดด้านปัจจัยทางสังคมท่ีก าหนดสุขภาพขององค์การ
อนามัยโลก (Social Determinants of Health : SDH) และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติเป็นการสร้างสังคมสุขภาวะ ตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ล้วนเป็น
ท้ังหลักการ แนวทาง เป้าหมายและตัวชี้วัด ท่ีร่วมกันกับกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ี สช.ก าลังด าเนินการอยู่ 

ในช่วงแผนหลักของ สช. ฉบับท่ี 2 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ สช. ในหลากหลายสถานการณ์ได้เชื่อมร้อยข่ายงานชุมชนเข้มแข็ง  
ข่ายงานประชาคมจังหวัด ข่ายงานสมัชชาสุขภาพพื้นท่ี ข่ายงานสภาองค์กรชุมชน และข่ายงาน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล ฯลฯ เข้ามาเป็นฐานท่ีมีศักยภาพในระดับหนึ่งแล้ว
ส าหรับการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะโดยใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้ง  อาทิ การพัฒนาและขับเคลื่อนสมัชชา
สุขภาพจังหวัดใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ การสนับสนุนการจัดท าธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ีกว่า 400 
ต าบลและสนับสนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน 20 กรณีท่ัวประเทศ รวมถึง
การจัดตั้งส านักงานปฏิรูป (สปร.) เพื่อเป็นส านักงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 
และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ.
2553  ซึ่งเป็นท่ีมาของมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ และต่อมาได้จัดตั้งเป็นส านักงานประสานการ
พัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) การมีมติเห็นชอบต่อแนวทางและยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์
สนับสนุนชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเข้มแข็งในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 6 ซึ่งมีข้อเสนอส าคัญ
ในพัฒนากลไกการบูรณาการงานชุมชนสุขภาวะใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต าบลหรืออ าเภอ  จังหวัด 
และส่วนกลาง และล่าสุดเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559 ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน ให้ เป็นกลไกการบูรณาการการปฏิรูปสุขภาพ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 

ดังนั้น แผนงานนี้จึงมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กร ทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคประชาสังคม ภาครัฐ/ราชการ และภาควิชาการ ในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และ 
สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการพลัง
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

2. แผนงานพัฒนาสังคมสขุภาวะระดับพื้นที่ 
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 วัตถุประสงค์ของแผนงานฯ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์กรเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ี

สร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อน าพาสู่ระบบสุขภาพพึงประสงค์ ตามเป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาท่ียั่งยืน ฯ ฉบับท่ี 12 และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสังคมสุขภาวะในทุกจังหวัด ให้
สามารถด าเนินการพัฒนาและขับ เคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ                    
แบบมีส่วนร่วมของพื้นท่ี อย่างต่อเนื่องและครบวงจร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กร ทุกภาคส่วน ท้ังภาคประชาสังคม ภาครัฐ/
ราชการ และภาควิชาการในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ                       
แบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ 

4. พัฒนากลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อสนับสนุนการบูรณาการงานปฏิรูป
สุขภาพปฏิรูปสังคมในระดับพื้นท่ี 
 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานฯ 
1. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้น ท่ีหรือประเด็น ท่ีภาคีเครือข่ายซึ่งผ่าน
กระบวนการพัฒนา ร่วมเป็นแกนน าในการพัฒนาและขับเคล่ือนฯ จ านวน 1,000 เร่ือง 
2. เกิดนโยบายสาธารณะจากการพัฒนาและขับ เคลื่อนนโยบายสาธารณะ             
แบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่หรือประเด็น จ านวน 450 เร่ือง 
3. จ านวนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นท่ีท่ีได้รับการขับเคลื่อน
ด้วยกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชนอย่างน้อย 50 ประเด็น  
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สช. เป็นองค์กรท่ีมีภารกิจโดยตรงในด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม  อีกท้ังยังมีองค์ความรู้และประสบการณ์ของกระบวนการดั งกล่าว 
ค่อนข้างมาก แต่ยังขาดกระบวนการผลิตและเผยแพร่ความรู้ให้เป็นท่ีรู้จักท่ัวไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในต่างประเทศ 

ประเด็น “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” (HiAP) เป็นเป้าหมายเชิงอุดมคติของ สช. ใน
ภารกิจการเผยแพร่และส่งเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทุก
พื้นท่ี และทุกองค์กร ซึ่งในการนี้ต้องการการศึกษา พัฒนาและสื่อสารไปด้วยกัน ในการนี้จึงต้อง
มีการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากรภายใน สช. และภาคีเครือข่าย ควบคู่ไป
กับการสร้างภาวะแวดล้อมและระบบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการท างานทางวิชาการ 

ปัจจุบัน สช. มีเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน PHPP อยู่ 4 ชิ้น ได้แก่ ธรรมนูญสุขภาพ 
สมัชชาสุขภาพ สิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ และการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ แต่สภาพ
สังคมนับวันยิ่งมีปัญหาท่ีสลับซับซ้อน และ มีความแตกต่างหลากหลายในด้านความคิดเห็น 
ความต้องการและผลประโยชน์ของผู้คนกลุ่มต่างๆ  บ่อยครั้งจึงเกิดกรณีความขัดแย้งต่อ
ประเด็นและนโยบายสาธารณะในเรื่องเดียวกัน ซึ่งหลายกรณีได้กลายเป็นปัญหาท่ียืดเย้ือเร้ือรัง 
หาทางออกไม่ได้ จนท าให้เครื่องมือและวิธีการท่ีใช้ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมเท่าท่ีมีใช้อยู่ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีด าเนินงานในบางกรณี  
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ี สช. จะต้องแสวงหา สร้างสรรค์เครื่องมือเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ  อยู่
ตลอดเวลา 

นอกจากงานด้านวิชาการและนวัตกรรมแล้ว การสร้างความสัมพันธ์และบริหารเครือข่าย 
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวทางการท างานของ สช. ยึดหลัก “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” 
ท่ีต้องใช้ความสัมพันธ์ท้ังภาคประชาชน ภาครัฐ และภาควิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายและยั่งยืน ภาระส าคัญของ สช. คือ การ
รักษาภาคีเครือข่ายเก่าและการแสวงหาภาคีเครือข่ายใหม่ในการเข้าร่วมกระบวนการและ
พัฒนาสู่การเป็นหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ            
แบบมีส่วนร่วม 

3. แผนงานวิชาการและนวัตกรรม 
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แผนงานนี้มุ่งที่จะพัฒนาระบบสนับสนุนทางวิชาการ  สร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง  
ผลิตชุดความรู้นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ส าหรับเผยแพร่ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่มีอยู่ รวมทั้ง
ค้นหานวัตกรรมเครื่องมือการท างานใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา ทั้งยังต้องแสวงหาภาคีเครือข่ายใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้เพ่ิมมากขึ้น 

 

 วัตถุประสงค์ของแผนงานฯ 
1. พัฒนาระบบสนับสนุนความเข้มแข็งทางวิชาการ  
2. พัฒนาความรู้และสร้างชุมชนทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
3. ศึกษาและพัฒนาต่อยอดเครื่องมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีมีอยู่          
ทุกเคร่ืองมือ ให้มีประสิทธิภาพและความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเรื่อยๆ   
4. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใหม่ๆ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพปัญหาพลวัตรทางสังคม 
5. พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ภายใต้ พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติฯ 
6. น าความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ   
7. เพื่อรักษาภาคีเครือข่ายและแสวงหาภาคีเครือข่ายใหม่ และพัฒนาเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานฯ 
1. ได้องค์ความรู้/นวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ านวน 30 เร่ือง 
2. ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการพัฒนาไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อยร้อยละ 75 
3. มีเครือข่ายใหม่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม         
ร้อยละ 10  
4. มีภาคีท่ียกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยรับเป็นเจ้าของในการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อย่างน้อย 5 องค์กร/ประเด็น  

 
 



แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         หน้าที่  132 

 

 
 
 
 
 

การสื่อสารทางสังคมของ สช. ได้ก้าวย่างและพัฒนาควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเครื่องมือ
ต่างๆ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ด้วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังช่องทางการสื่อสาร
กระแสหลักและช่องทางการสื่อสารทางเลือกอื่นๆ อาทิ สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ 
(Health station) หนังสือพิมพ์สานพลังเพื่อการปฏิรูปสุขภาพ ฯลฯ  

หากการขยายตัวของเครือข่ายท่ีร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วม ประกอบกับภูมิทัศน์สื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด นับเป็นความท้า
ทายของแผนงานการสื่อสารทางสังคมท่ีจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น การด าเนินงานของแผนงานฯ ในช่วงถัดไปจึงให้ความส าคัญต่อการสื่อสารเชิงรุกเพื่อ
สร้างความเข้าใจต่อกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ผ่าน
การน าเสนอรูปธรรมความก้าวหน้าหรือความส าเร็จ เพื่อสร้างการรับรู้ จดจ า และเป็นต้นแบบ
ให้ กั บอ งค์ ก รภ าคี เค รือ ข่ ายต่ างๆ  ท่ี สน ใจ ได้ เข้ าม าเรียน รู้ แ ละร่ วมกั นขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ รวมถึงสื่อสารสาระท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิสุขภาพ และผล
จากการด าเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ท่ีเข้าใจง่าย และสะท้อนได้ถึงผลลัพธ์จาก
การด าเนินงานของ สช.ต่อระบบสุขภาพของประเทศ 

หลักการสื่อสารแบบบูรณาการท่ีมีการก าหนดระเบียบวาระท่ีสอดประสานไปกับกระแส
สังคมอย่างเท่าทันสถานการณ์ สื่อสารข้อมูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทางและ
คาดการณ์อนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพไทย มีกลไกการบริหารประเด็นอย่างเป็นระบบ 
พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และมีรูปแบบการ
สื่อสารท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อและภูมิทัศน์สื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสนับสนุน
กลไกการส่ือสารทางสังคมท้ังส่วนกลางและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลัก สื่อรูปแบบใหม่ 
สื่อชุมชนท้องถิ่น สื่อภาคประชาชน สื่อพื้นบ้าน และองค์กรวิชาชีพด้านสื่อมวลชน  

การบริหารความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
สื่อมวลชนทุกแขนง ยกระดับเป็นพันธมิตรท่ีดีต่อกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกและเข้าร่วมใน
การสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการพัฒนา/เปิดพื้นท่ีหรือช่อง
ทางการมีส่วนร่วมให้เข้าถึงง่ายและกว้างขวางยิ่งขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ

4. แผนงานสื่อสารทางสังคม 
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ขององค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการสื่อสารทางสังคมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร  

การพัฒนาอัตลักษณ์องค์กรเพื่อสร้างการจดจ าและหนุนเสริมกระบวนการสื่อสารทาง
สังคมให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างการรับรู้และยอมรับต่อบทบาท สช. ในฐานะองค์กรหลัก
ในการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

 

 วัตถุประสงค์ของแผนงานฯ   
สื่อสารสังคมเชิงรุก และการก าหนดภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ขององค์กร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจท้ังต่อภารกิจขององค์กร ประเด็นสาระการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่ระบบ
สุขภาพ   พึงประสงค์ และกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมพื้นท่ี 
 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานฯ 
1. จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สช. ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. จ านวนองค์กรภาคีเครือข่ายสื่อท่ีร่วมด าเนินงานกับ สช. เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 10 ต่อปี 
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
ของ สช. ในพื้นท่ีสื่อสารสาธารณะไม่น้อยกว่า 1,000 ชิ้น/ปี 
4. ภาคีเครือข่ายมีทัศนคติท่ีดีต่อ สช. และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือน 
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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แม้ว่าประชาคมโลก โดยท่ัวไป จะยอมรับในเรื่องสุขภาพว่าเป็นเป้าหมายหลักของการ
พัฒนาท่ียั่งยืน แต่แนวนโยบายแห่งรัฐในกระบวนการพัฒนายังมีความแตกต่างหลากหลายกัน
ไปตามบริบท ฐานทุนทางปัญญาและเหตุปัจจัยต่างๆ ในแต่ละประเทศ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งของโลก ท่ีให้ความเอาใจใส่ในการน าแนวนโยบาย ข้อตกลง
และความริเริ่มใหม่ๆ ของประชาคมโลก ในด้านระบบสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพมา
ศึกษา ค้นคว้าและบุกเบิกด าเนินการภายในประเทศ นับตั้งแต่ค าประกาศอัลมาอาตา (2521) 
ว่าด้วยเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน Ottawa charter for Health Promotion (Healthy Public 
Policy) 2529,  Rio Political Declaration on Social Determinants of Health  (2554 ) 
และ  Helsinki Statement on Health in All Policies (2556) ซึ่งผลจากการขับเคลื่อนอย่าง
จริงจังจนเกิดเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในด้านสาธารณสุขและขบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติ ท่ีด าเนินการต่อเนื่องกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ได้เกิดรูปธรรมความส าเร็จในหลายๆ
เร่ืองจนได้รับการยอมรับเป็นกรณีศึกษาท่ีส าคัญในเวทีระหว่างประเทศเสมอมา  

สช. และองค์กรด้านสุขภาพอื่นๆ เช่น  สสส. สปสช. สวรส. สพฉ. และสรพ. ล้วนเป็น
องค์กรเชิงนวัตกรรมท่ีแสดงบทบาทขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลงสังคม ท้ังในลักษณะท่ีน าพาและ
หนุนเสริมให้กับองค์กรรัฐในระบบราชการปกติในประเทศไทย ให้ไปสู่ทิศทางและกระบวนทัศน์
แบบใหม่ ซึ่งท่ามกลางกระบวนการท างานย่อมมีตัวอย่างความส าเร็จความล้มเหลว ปัญหา
อุปสรรคและวิธีการแก้ไข บทเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีอุดมสมบูรณ์ เช่น เดียวกับประเทศ
ต่างๆในภูมิภาคท่ัวโลก ดังนั้นการมีเครือข่ายความสัมพันธ์และกิจกรรมเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันเป็นประจ า จึงเป็นเงื่อนไขในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท่ีดีที่สุด 

สช. ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนปัจจัยสังคมท่ีก าหนดสุขภาพ/กระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมของประเทศ จึงควรแสดงบทบาทเชิงรุก ในการเชื่อมโยงและท างาน
ร่วมกับหน่วยงานทางวิชาการและองค์กรผู้ก าหนดนโยบายท่ีก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ด้าน
หนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน อีกด้านหนึ่งเป็ นการ
ขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาท่ียั่งยืนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากกระแสอนุรักษ์นิยมอันเป็น
เง่ือนไขภายในของแต่ละประเทศด้วย 

5. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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แผนงานนี้จึงมุ่งที่จะพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  PHPP  
ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง อาเซียนและเอเชียให้มีความเข้มแข็งเป็ นจุดเริ่มต้น ใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนารูปแบบการประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในฐานะที่เป็น
องค์กรแกนกลาง และกับสถาบันวิชาการในทุกประเทศที่มีเงื่อนไข 

 

 วัตถุประสงค์ของแผนงานฯ   
1.  แสวงหาและพัฒนาเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ   
   โดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง อาเซียนและเอเชีย  
2.  พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ  และองค์กร/ภาคีเครือข่ายต่างประเทศ  

 

 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานฯ 
1. เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศในอาเซียนใน

รูปแบบต่าง ๆ  อย่างน้อย 1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี 
2. เกิดความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรภาคีเครือข่าย หรือประเทศนอกภูมิภาค

อาเซียน ในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างน้อย 1 องค์กร/เครือข่าย/ประเทศ ต่อปี 
3. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายจากความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างน้อย 2 เร่ือง 
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ภารกิจของ สช. ตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ มาตรา 27 (1) ก าหนดให้มีหน้าท่ีต้อง
รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. คบ. ส่วนมาตรา 34 ก าหนดให้เลขาธิการ คสช. มีอ านาจหน้าท่ี
ในการบริหารกิจการของส านักงาน จัดท าแผนงานหลัก แผนด าเนินการ แผนการเงินและ
งบประมาณประจ าปีของส านักงาน ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน 
งบประมาณและการบริหารด้านอื่นๆของส านักงาน 

สช.เป็นองค์กรท่ีมี พ.ร.บ.เฉพาะ ของตน เป็นหน่วยงานรัฐท่ีไม่ใช่ส่วนราชการ  ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วม ท่ีต้องท างานประสานกับภาคีเครือข่ายท่ีหลากหลาย ท้ังหน่วยราชการ องค์กรชุมชน 
องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งกระบวนการท างานกับเครือข่ายท่ี
มีความหลากหลายย่อมต้องการระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องระมัดระวังท่ีจะไม่ให้เกิดความหละหลวมจนถูกตั้ งข้อสังเกตหรือติติงจากฝ่ายตรวจเงิน
แผ่นดิน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ี สช. จะต้องบุกเบิกสร้างสรรค์และพัฒนาระบบระเบียบและวิธีการ
ท างานกับเครือข่ายภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ  ซึ่งหากด าเนินการได้ส าเร็จก็อยู่ในวิสัยท่ีจะกลายเป็น
องค์กรต้นแบบ ท้ังในด้านการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้าน
ประสิทธิภาพการท างานกับเครือข่าย และด้านธรรมาภิบาล 

แผนงานนี้จึงมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการ
งานหลัก ตลอดจนสร้างสรรค์พัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนเครือข่ายให้เป็นต้นแบบ  

 

 วัตถุประสงค์ของแผนงานฯ   
1. พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของ สช. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายองค์กร สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้ สช.เป็นต้นแบบในการสนับสนุนกระบวนการงานหลัก
ให้มีผลส าเร็จตามเป้าหมาย    
3. เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะรองรับภารกิจในการขับเคลื่อนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์ 
 

6. แผนงานบริหารจัดการ 
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 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานฯ 
1. ระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ สช. ในระหว่างการด าเนิน
ประจ าปีและเมื่อสิ้นสุดแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมาย 
2. มีระบบบริหารจัดการท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเอื้อต่อการสนับสนุนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างมีธรรมาภิบาล   
3. บุคลากรมีสมรรถนะเพียงพอต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ    
ของสช. อย่างน้อยร้อยละ 80 
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                      หมายถึง  การเชื่อมโยงหลักกับหน่วยงานภายในองค์กร 
                        หมายถึง  การเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานภายนอก 
 

 
 

ครม. 
นายกรฐัมนตรี 

หน่วยงาน  องค์กร  
และภาคีอื่นๆ 

คณะกรรมการ
สุขภาพแหง่ชาต ิ

หน่วยงานภายใน  หน่วยงานภายใน  หน่วยงานภายใน 

กระทรวงสาธารณสุข 
และกระทรวงอื่นๆ 

 

สช. 
เลขาธิการ 

รองเลขาธกิาร 

คบ. 

ที่ปรึกษา ตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
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ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (สช.) ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานเลขานุการของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ  (คสช.) อยู่ภายใต้การก ากับการด าเนินงานโดยคณะ
กรรมการบริหาร ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) มีเลขาธิการ คสช. เป็นผู้บริหาร
หน่วยงาน ท างานเชื่อมโยง ประสานกับหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

โครงสร้างการบริหารภายใน สช. ประกอบด้วย ท่ีปรึกษา รองเลขาธิการ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน และหน่วยงานระดับส านัก ศูนย์ กลุ่มงาน และงานต่างๆ ซึ่งจะมีการปรับให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและระบบการบริหารจัดการเป็นระยะๆ 
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การขับเคลื่อน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ภายใต้แผนงานหลักฉบับท่ี 3 ของ สช.  ไปสู่
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนด  และเป็นไปตามกรอบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง นั้น 
จ าเป็นต้องมีกลไกการก ากับ ติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการ
และการจัดการท่ีน าสู่การบรรลุเป้าประสงค์  มีกลไกให้เกิดการทบทวนท้ังด้านการจัดการ 
(Management review) และการทบทวนผลงาน (Performance review) ท่ีดีเหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์  

1. กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กลไกและแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล ของ สช. 
อ้างอิงดังนี้   

1.1 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
      (1) มาตรา 39 (5)  ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีและอ านาจในการจัด

ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานและรายงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

           (2) มาตรา 30 วรรค 4 ในทุกรอบปีให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
บุคคลภายนอกตาม ท่ีคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงาน โดยให้แสดง
ความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผล
ตามเป้าหมายเพียงใด แล้วท ารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อ คสช. และมาตรา 30 วรรค 5 
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้ส านักงานท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อ คสช. และรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยแสดงงบการเงินและบัญชีท า
การท่ีผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว พร้อมท้ังรายงานของผู้สอบบัญชีรวมท้ังแสดงผลงานของ
ส านักงานในปีท่ีล่วงมาด้วย 

 
 

การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
ตามแผนงานหลักฯ ฉบับที่ 3 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2560- 2564) 
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1.2 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตาม            
พระราชบัญญัติเฉพาะ  

หน่วยงานของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะจะต้องจัดท ารายงานการ

ประเมินผลตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2552  โดยให้มีการรายงานการ

ประเมินผลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป ส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนเมษายน

ของทุกปี  เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

2. กรอบเนื้อหาการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

แนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์การด าเนินงานภายใต้แผนหลักของ 
สช.ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ ได้ก าหนดให้ครอบคลุมท้ังในมิติการประเมินผลภายใน และ    
การประเมนิผลภายนอก ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสนับสนุนกันท้ัง 2 ส่วน 

    2.1 การประเมินผลภายใน (Internal Evaluation)  
ด าเนินการตามกรอบการประเมินผลภายในท่ีสอดคล้องกับแผนงานหลักประจ าปี

งบประมาณ ภายใต้แผนหลัก 5 ปี ของ สช. โดยผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยระบบรายงาน ระบบ

ตรวจสอบภายใน และระบบประเมินผลเฉพาะเรื่องท่ีจ าเป็น ระบบติดตามประเมินความเสี่ยง อย่าง

น้อยทุก 3-6 เดือน  กรอบเนื้อหาประกอบด้วยปัจจัยท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ 5 ด้าน ได้แก่          

ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านการขับเคลื่อนโครงการ ด้านความสามารถองค์กร ด้านความพึงพอใจของ

ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  และด้านผลงาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการก ากับ ติดตาม ค้นหาประเด็นท่ี

น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (empowerment) และใช้

เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลภายนอก และรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานกลาง

ระดับชาติและเสนอต่อสาธารณะ  ประกอบด้วย 

           (1) ระบบติดตามผลการด าเนินงานแผนงานโครงการ (Monitoring) ตามแผนงานหลัก 

ประจ าปีงบประมาณ  ภายใต้แผนงานหลัก 5 ปี เป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส เพื่อก ากับ

ติดตามกระบวนการด าเนินงานโครงการ (Process) และผลผลิตท่ีเกิดขึ้น (Output) ตามแผนงาน

ท่ีก าหนดไว้ (Project schedule)  
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           (2 ) ก ารประ เมิ น ตน เอ งโดย ใช้ ก ระบวน การถอดบทเรี ยน  (Lesson Learned)              

เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน ปัจจัยความส าเร็จ และวิเคราะห์หาประเด็นท่ีเป็นช่องว่าง

ของการพัฒนางาน  (gap analysis) น าไปสู่ประเด็นทางเลือกในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินงาน  

           (3) การศึกษาวิจัย  ประเมินผลเฉพาะเรื่อง (Special survey) เป็นการประเมินผลภาพรวม

ของ สช. เพื่อค้นหาประเด็นการพัฒนางานท่ีไม่สามารถจัดเก็บได้จากระบบการรายงานภายใน 

2.2 การประเมินผลภายนอก (External Evaluation)  คือ การประเมินผลโดยทีม

บุคคลภายนอก  ใช้ผลการประเมินภายในเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลภายนอก โดยน า

ประเด็นข้อค้นพบจากการประเมินผลภายในไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีส่งผลต่อ

การบรรลุและไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้  ได้แก่ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ กรอบเนื้อหาประกอบด้วย 4 เกณฑ์ 

คือ เกณฑ์ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ เกณฑ์ด้านผู้มีส่วนได้เสีย เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ และ

เกณฑ์ด้านการก ากับดูแลกิจการและพัฒนาองค์กร  รวมถึงการประเมินผลเฉพาะแผนงาน หรือ

โครงการท่ีมีลักษณะจ าเพาะ และมีความจ าเป็นเป็นครั้งคราว  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ

ด าเนินงานขององค์กร ท้ังในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย  เช่น  การประเมินผลเครื่องมือ

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ   

3. กลไกการก ากับ ติดตามและประเมินผล  
3.1 การติดตามและประเมินผลภายใน ประกอบด้วย มีคณะท างานติดตาม ประเมินผล

และควบคุมภายในเป็นกลไกการด าเนินงาน  องค์ประกอบของคณะท างานประกอบด้วยบุคลากร
ภายในของ สช. มีบทบาทหน้าท่ี  จัดท ากรอบแนวทางและพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล  
และพิจารณาปรับปรุงทบทวนเป็นประจ าทุกปี และก ากับ ติดตามความก้าวหน้าและจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน การประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ(คบ.) และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 

3.2 การติดตามและประเมินผลภายนอก มีคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผนและ
ประเมินผล องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการบริหารส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
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แห่งชาติ มีบทบาทหน้าท่ี  พิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอต่อกรอบการประเมินผลภายนอก 
และก ากับดูแลและชี้แนะกระบวนการประเมินผลให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องเสนอต่อ คบ.      
และ คสช. 

3.3  คบ. และ คสช. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อ กรอบแนวคิด ความก้าวหน้า และ
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานและรายงานการประเมินผลภายในและภายนอก ตามท่ี
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอตามระยะเวลาท่ีก าหนด     

3.4  สช. สรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอในภาพรวม น าไปสู่การทบทวน
ยุทธศาสตร์และปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงานในปีต่อไป   
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ภาคผนวก 2 
ค านิยามตัวชี้วัดตามแผนงานหลัก สช.                    

รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพ แห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564) 
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ค ำนิยำมตัวชี้วัดตำมแผนงำนหลัก สช.  

รองรับกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ  

พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564 

 

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 

คร้ังที่ 8/2559 วันจันทรท์ี่ 31 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 
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1. นโยบำยสำธำรณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญวำ่ด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ ที่พัฒนำ

จำกกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะแบบมสี่วนร่วม  

ค่ำเป้ำหมำย 500 เร่ือง 
วัตถุประสงค ์ วัดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจขององค์กรในการสนับสนุนการพัฒนานโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา 
ค ำอธิบำย 1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อเสนอท่ีเกิดจากกระบวนการใช้เครื่องมือ

ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) การ
ส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ และการพัฒนานโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น 
2. นโยบายสาธารณะ หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากการน าข้อเสนอเชิงนโยบายใน
ข้อ 1 มาผลักดันผ่านช่องทางต่างๆ จนมีส่วนราชการ หรือองค์กรในพื้นท่ี หรือ
ชุมชน ประกาศเป็นนโยบายท่ีสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
แห่งชาติ โดยมีหลักฐานอ้างอิงท่ีชัดเจน  
3. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 14 หมวด ได้แก่ 1) 
สิทธิและหน้าท่ีด้านสุขภาพ 2) การสร้างเสริมสุขภาพ 3) การป้องกันและ
ควบคุมโรคและปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ 4) การบริการสาธารณสุขและการสร้าง
หลักประกันคุณภาพ 5) การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือกอื่น 6) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 7) การสร้างองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพ 8) การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 9) การสร้างและ
พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 10) การเงินการคลังด้านสุขภาพ 11) สุขภาพจิต 
12) สุขภาพทางปัญญา 13) การอภิบาลระบบสุขภาพ 14) ธรรมนูญสุขภาพ
พื้นท่ี 

วิธีกำรประเมินผล ประเมินผลจากผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและ
งบประมาณ ประจ าปี ของ สช. โดยนับจ านวนนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้น 
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แหล่งข้อมูล ระบบแผนงาน/งบประมาณ/ตัวชี้วัด 
ควำมถี่ในกำรเก็บ
ข้อมูล 

ทุกไตรมาส 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด 1. ส านักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สน.)  
2. ส านักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.)  
3. ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สพ.) 
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2. นโยบำยสำธำรณะได้รับกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 25 
วัตถุประสงค ์ วัดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจขององค์กรในการสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ

สู่การปฏิบัติ 
ค ำอธิบำย นโยบายสาธารณะถูกน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ พิจารณาจาก  

1. มีหน่วยงานหรือกลไกรับผิดชอบ 
2. มีแผนด าเนินการตามนโยบาย   
3. มีการด าเนินการท่ีพร้อมจะถูกประเมินผลส าเร็จ 

วิธีกำรประเมินผล 1. ประเมินผลจากผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและ
งบประมาณ ประจ าปี ของ สช. โดยค านวณจาก (จ านวนนโยบายสาธารณะท่ี
พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ถูกน าไปขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ/จ านวน
นโยบายสาธารณะที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) × 100 
2. ล าดับขั้นการประเมินขับเคลื่อนนโยบายตามแผนหลัก 5 ปี พิจารณาจาก 
ปีท่ี 1 มีหน่วยงานหรือกลไกรับผิดชอบ 
ปีท่ี 2 มีแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับ 
ปีท่ี 3 มีการด าเนินการตามนโยบาย  และเห็นผลตามเป้าหมาย 10%   
ปีท่ี 4 มีการด าเนินการตามนโยบาย  และเห็นผลตามเป้าหมาย 25%   
ปีท่ี 5 มีการด าเนินการตามนโยบาย  และเห็นผลตามเป้าหมาย 50%   

แหล่งข้อมูล ระบบแผนงาน/งบประมาณ/ตัวชี้วัด 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด 1. ส านักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สน.)  

2. ส านักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.)  
3. ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สพ.) 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    หน้าที่  149                                                                              

3. นโยบำยสำธำรณะได้รับกำรประเมินว่ำผ่ำนกระบวนกำรที่มีคุณภำพ 

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 75 
วัตถุประสงค ์ วัดคุณภาพของนโยบายท่ีเกิดขึ้นจากการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบ

มีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาตามพันธกิจขององค์กร 
ค ำอธิบำย กระบวนการพัฒนานโยบายท่ีมีคุณภาพ พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้  

1. การมีส่วนร่วม (participation) 2. การมีข้อมูลท่ีสมดุลกัน 3. ความเหมาะสมกับ
เวลา/ถูกกาลเทศะ 4. การแบ่งปันข้อเท็จจริงและการตีความ 5. การด าเนินการ
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์  

วิธีกำรประเมินผล ประเมินผลจากองค์ประกอบและตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนานโยบาย (policy 
process) ท่ีก าหนดไว้ในรายงานวิจัย เรื่อง “การประเมินการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพ่ือสุขภาพภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554” ด าเนินการโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ประกอบด้วย 
1. การมีส่วนร่วม (participation) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 1.1 ความเป็น
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียหลัก (representation of key stakeholders) 1.2 การ
แสดงความคิดเห็นของตัวแทน (voice) 1.3 ช่องทางการเข้าร่วมท่ีหลากหลาย
(multiple-channels) 
2. การมีข้อมูลที่สมดุลกัน 
3. ความเหมาะสมกับเวลา/ถูกกาลเทศะ 
4. การแบ่งปันข้อเท็จจริงและการตีความ 
5. การด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ 

แหล่งข้อมูล รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน ของ สช. ประจ าปีงบประมาณ : กรณีตัวชี้วัด
ท่ี 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยผู้ประเมินภายนอก 
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ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูล 1 ครั้ง/ปี 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด 1. ส านักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สน.)  

2. ส านักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.)  
3. ส านักพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สพ.) 
4. ส านักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.) 
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4. ภำคีเครือข่ำยได้รับกำรประเมินว่ำมีขดีควำมสำมำรถ 

ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 75 
วัตถุประสงค ์ วัดขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายที่ด าเนินการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะร่วมกับองค์กร 
ค ำอธิบำย 1. ภาคีเครือข่าย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีท างานร่วมกับ สช. ในการพัฒนา

และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นท่ี ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ซึ่งมีทั้งบุคลากรภาครัฐ/การเมือง  ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  
2. ขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย หมายถึง ระดับความสามารถของภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยมองถึงความเป็น 
Active Citizen ตามบทบาทใน 5 คุณลักษณะส าคัญ คือ นักประสานงาน นักวิชาการ 
นักยุทธศาสตร์ นักสื่อสาร และนักจัดการ ซึ่งมองว่าเป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีจะส่งผล
ต่อความส าเร็จในการพัฒนาและขับเคล่ือนงาน  

วิธีกำรประเมินผล ประเมินผลจากคุณลักษณะส าคัญของภาคีเครือข่ายที่ก าหนดไว้ในเอกสารวิชาการ 
“พัฒนาการและอนาคตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย : มุมมองและ
ประสบการณ์”  ด าเนินการโดยนางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ประกอบด้วย 
1. นักประสานงาน 
2. นักวิชาการ 
3. นักยุทธศาสตร์ 
4. นักสื่อสาร 
5. นักจัดการ 

แหล่งข้อมูล รายงานการประเมินการประเมินผลการด าเนินงาน ของ สช. ประจ าปีงบประมาณ :           
กรณีตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 4 โดยผู้ประเมินภายนอก 

ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูล 1 ครั้ง/ปี 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด 1. ส านักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง (สยส.) 

2. ส านักนโยบายยุทธศาสตร์ และประเมินผล (สย.) 
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5. องค์ควำมรู้หรอืนวัตกรรมในกระบวนกำรพัฒนำและขับเคลือ่นนโยบำยสำธำรณะ

แบบมีส่วนร่วมที่สำมำรถน ำไปสนับสนุนกำรท ำงำนของ สช. 

ค่ำเป้ำหมำย 30 เรื่อง 
วัตถุประสงค ์ วัดจ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
ค ำอธิบำย 1. องค์ความรู้กระบวนการนโยบายสาธารณะ หมายถึง องค์ความรู้ท่ีเป็นบทเรียนจาก

ประสบการณ์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
เครื่องมือภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้แก่ ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) สิทธิด้าน
สุขภาพ ท่ีสามารถน าไปใช้พัฒนาสนับสนุนการท างานของ สช. 
2. นวัตกรรมกระบวนการนโยบายสาธารณะ หมายถึง กระบวนทัศน์ใหม่  
กระบวนการท างานแบบใหม่ วธิีการจัดการแบบใหม่ หรือท่ีพัฒนายกระดับจากสิ่งเดิม 
ท่ีน าไปใช้พัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ได้ผลดียิ่งขึ้น โดย
เน้นสิ่งใหม่ในเชิงกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังการมี
ส่วนร่วมให้ข้อมูล ร่วมแลกเปลี่ยน ร่วมคิดออกแบบ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ 
ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งเป็นกระบวนการท างานท่ีปรับลดอ านาจแนวดิ่ง (Power over) 
เพ่ิมการใช้อ านาจร่วม (Power Sharing) และอยู่บนฐานการใช้ปัญญาหรือองค์ความรู้
แบบสหสาขาในหลายระดับ ท้ังนี้ผลของการสร้างสรรค์หรือต่อยอดสิ่งใหม่ต้องเป็นไป
เพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการพัฒนาสุขภาวะ
ของชุมชน 

วิธีกำรประเมินผล ประเมินผลจากผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน แผนการเงินและ
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ของ สช. โดยนับจ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ท่ีเกิดขึ้น 

แหล่งข้อมูล ระบบแผนงาน/งบประมาณ/ตัวชี้วัด 
ควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูล ทุกไตรมาส 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด ส านักสนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง (สยส.) 

 



 

ภาคผนวก 3 
ผลการด าเนนิงานตามตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องต่อแผนงานหลัก สช. 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)  
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ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นปี ท่ี 2 ของการด าเนินงานตามแผนงานหลักส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

ฉบับท่ี 3 (ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2564)  พบว่าการด าเนินงานมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 พอสังเขปได้ดังนี้ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. น โ ย บ า ย ส า ธ า รณะที่

สอดคล้องกับธรรมนูญว่า

ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 

จ านวน 133 เร่ือง 

 

 

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผลงานส าคัญ ดังนี้ 

1. เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ านวน 138 เร่ือง 
แบ่งเป็น ระดับชาติ จ านวน 16 เร่ือง และระดับพื้นที่ จ านวน 
122 เร่ือง ซึ่งทุกนโยบายมีผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคล่ือน
นโยบายแล้ว และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้าง

โอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ จ านวน 10 เร่ือง เช่น  

- แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม  

- นโยบายของผู้ อ านวยการโรงพยาบาลปะ เหลี ยน              

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เรื่อง การดูแลคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

- ธรรมนูญผู้สูงอายุ อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          

ที่สอดคล้องต่อแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนภาคเพื่อขับเคลื่อน

สุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดนครสวรรค์  

 ด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม จ านวน 9 เร่ือง เช่น  

- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาพ้ืนท่ีเล่นสร้าง

เสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา 

- นโยบายจังหวัดตราด เร่ือง “ทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น” 

- แผนงานของ สสจ.หนองบัวล าภู เรื่องพัฒนาเด็กปฐมวัย

แบบบูรณาการ 

- ธรรมนูญผีมอญ 

 ด้านการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน จ านวน 100 เร่ือง เช่น 

-     ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 

-     ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน

การใช้ส่ือออนไลน์ 

-     ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย

ปี พ.ศ.2559-2568 

- ข้อสั่งการแก้ไขปัญหาของคณะรัฐมนตรี ในการติดตามงาน

ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุก

ช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น 
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- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ชุมชนเป็นศูนย์กลางใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- นโยบายของกรุงเทพมหานครในการจัดการตู้น้ าดื่มหยอด

เหรียญใน กทม. 

- ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที ่

 ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการ

สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน จ านวน 19 เร่ือง อาทิ  

- แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เร่ือง ระบบบริหาร  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  

- นโยบายจังหวัดภูเก็ต เร่ือง ภูเก็ตปลอดโฟม : Phuket Say 

No To Foam  

- นโยบายจังหวัดระนอง เรื่อง การจัดการขยะแบบมี       

ส่วนร่วม 

2. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จากการใช้
เครื่องมือภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
จ านวน 272 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับชาติ 17 เรื่อง และระดับพื้นท่ี 
255 เร่ือง โดยสามารถแบ่งตามประเด็นได้ดังนี้ 

 ประเด็นความมั่งคงทางอาหาร จ านวน 34 เร่ือง  
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 ประเด็นการจัดการสุขภาวะชุมชน และลดปัจจัยเสี่ยงทาง

สุขภาพ จ านวน 174 เร่ือง  

 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว            

จ านวน 20 เร่ือง  

 ประเด็นการจัดการขยะและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 28 เร่ือง  

 ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ าทางสุขภาพ               

จ านวน 16 เร่ือง 

3. ได้ประเด็นร่วมที่เป็นเป้าหมายการขับเคลื่อนงาน กขป. ของ
เขตพื้นที่ 1 - 13 จ านวน 58 ประเด็น โดยสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้ 

 ประเด็นความมั่งคงทางอาหาร จ านวน 12 เร่ือง  

 ประเด็นการจัดการสุขภาวะชุมชน และลดปัจจัยเสี่ยงทาง

สุขภาพ จ านวน 20 เร่ือง  

 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว              

จ านวน 6 เร่ือง  

 ประเด็นการจัดการขยะและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม     

จ านวน 7 เร่ือง  

 ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ าทางสุขภาพ                         

จ านวน 13 เร่ือง 

ท้ังนี้ มีประเด็นท่ี กขป. ประสานให้เกิดความร่วมมือและเจ้าภาพ
ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่  จ านวน 19 
ประเด็น ดังนี้  
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 เขต 1 ความมั่นคงทางอาหาร: อาหารปลอดภัย 

 เขต 2 อาหารปลอดภัย 

 เขต 3 ระบบฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     

 เขต 7 อาหารปลอดภัย  

 เขต 7 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

 เขต 7 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ 

 เขต 9 เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

 เขต 9 สุขภาวะพระสงฆ์ 

 เขต 9 ต าบลจัดการตนเองแบบบูรณาการ 

 เขต 9 การเข้าถึงบริการสุขภาพในร้านยา 

 เขต 10 อุบัติเหตุ 

 เขต 11 กลุ่มสูงวัย/กลุ่มเปราะบาง 

 เขต 12 สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทาง
สังคม 

 เขต 12 เกษตรและอาหารสุขภาพ   

 เขต 13 อุบัติเหตุบนท้องถนน 

 เขต 13 โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (กลุ่มเด็กนักเรียน) 

 เขต 13 การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระบบสุขภาพ 

 เขต 13 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

 เขต 13 สุขภาวะพระสงฆ์ 
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2. ร้อยละ 25 ของนโยบาย

สาธารณะถูกน าไปขับเคลื่อน

สู่การปฏิบัติ 

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่        
การปฏิบัติ โดยมีผลงานส าคัญ ดังนี้ 

1. ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561 ลงสู่การปฏิบัติ จ านวน 133 เรื่อง แบ่งเป็นระดับชาติ 
จ านวน 11 เรื่อง และระดับพื้นท่ี จ านวน 122 เรื่อง จากท้ังสิ้น 
138 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 96.38   

2. เกิดรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 
รวม 51 มติ แบ่งเป็น การขับเคลื่อนผ่านการสนับสนุนจาก สช. 
จ านวน 24 มติ และการขับเลื่อนโดยภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 27 มติ ส่งผลให้เกิดนโยบายและผลกระทบเชิงบวกต่อ
สังคมและประเทศชาติ อาทิ   

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง บทบาท 
อปท.กับการจัดการสุขภาพและทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้มีมติคณะกรรมการกระจายอ านาจ เรื่อง การ
ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จากกระทรวงสาธารณสุขให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การควบคุม
กลยุทธ์การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก ส่งผล
ใ ห้ มี ก า ร อ อ ก ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ที่ อ อ ก ต า ม
พระราชบัญญัติฯ 9 ฉบับ 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
แก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ส่งผลให้มี
คณะกรรมประสานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกัน
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และแก้ ไขปัญหาการตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่ น  และแผน
ยุทธศาสตร์/พื้นที่ปฏิบัติการ 10 จังหวัด 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ส่งผล
ให้มีแผนการป้องกันและจัดการภัยพิบัติเทศบาลต าบล
เวียงสา และเกิดเครือข่ายศูนย์ด าเนินงานป้องกันภัย
พิบัติอ าเภอเวียงสา 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง พระสงฆ์
กับการพัฒนาสุขภาวะ ส่งผลให้มหาเถรสมาคม โดยฝ่าย
สาธารณะสงเคราะห์ ตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 
และมีข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีในการขยายผลการ
ด าเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ ไปสู่พื้นที่ทั่ว
ประเทศ 

     การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
จัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก  24 ชั่วโมง : กรณีเด็กไทย
กับไอที ส่งผลให้มียุทธศาสตร์ส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ และกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริม
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 

     การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
จัดการระบบอาหารในโรงเรียน ส่งผลให้มีกลไกการ
ขับเคลื่อนการจัดการอาหารในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์ 
และข้อสั่งการแก้ไขปัญหาของคณะรัฐมนตรี ในการ
ติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ สช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                     หน้าที่  160                                                                              

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ตอนล่าง 1 เพื่อขยายการขับเคลื่อนระบบการจัดการ
อาหารในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น  

     การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน 
ส่งผลให้มีระบบการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และมีผู้ป่วย
ได้รับการรักษา 1,247  คน 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ระบบ
สุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมี
ส่วนร่วม ส่งผลให้มีคณะกรรมการระดับชาติ จัดท า
ยุทธศาสตร์ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการ
สุขภาพเขตเมือง พ.ศ.2561-2570 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นโยบาย
การลดบริโภคเกลือและโซเดียม เพื่อลดโรคไม่ติดต่อ 
(NCDs) ส่งผลให้มีคณะกรรมการนโยบายการลดบริโภค
เกลือและโซเดียมเพ่ือลดโรคไม่ติดต่อระดับชาติ และ เกิด
แผนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมใน
ประเทศไทย พ.ศ.2559-2568 

     การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  เรื่ อง 
วิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบ
บูรณาการ  ส่งผลให้มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ และการลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมว่าด้วย
การขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทยและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 อย่างเป็น
รูปธรรม 
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     การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง น้ าดื่มท่ี
ปลอดภัยส าหรับประชาชน ส่งผลให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เป็นกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่  กทม. และมีการปรับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญ 

     การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
จัดการและพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพื่อสุขภาวะ 
ส่งผลให้มีการปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการที่อยู่
อาศัยแห่งชาติ และปรับแผนยุทธศาสตร์ที่เปิดการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

3 เกิดรูปธรรมความร่วมมือท้ังระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับ
กระทรวง และระดับพื้นท่ี ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม รวมถึงการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

3. ร้อยละ 75 ของนโยบาย

สาธารณะได้รับการประเมิน

ว่ า ผ่ า นก ระบวนกา รที่ มี

คุณภาพ 

ผลการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะตาม
องค์ประกอบและตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนานโยบาย (policy 
process) ท่ีก าหนดไว้ในรายงานวิจัย เรื่อง “การประเมินการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพภายใต้การด าเนินงานของ
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554” โดย
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 
พบว่า ร้อยละ 89.16  ของนโยบายสาธารณะได้รับการประเมินว่า
ผ่านกระบวนการท่ีมีคุณภาพ 
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4. ร้ อ ย ล ะ  75 ข อ ง ภ า คี

เครือข่ายได้รับการประเมิน

ว่ามีขีดความสามารถ 

1.  ผลการประเมินขีดความสามารถของภาคี เครือข่ายตาม
คุณลักษณะส าคัญของภาคีเครือข่ายที่ก าหนดไว้ในเอกสารวิชาการ 
“พัฒนาการและอนาคตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย : 
มุมมองและประสบการณ์”  โดยนางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร พบว่า 
ร้อยละ 61.29  ของภาคีเครือข่ายได้รับการประเมินว่ามีขีด
ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่อง การพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพผ่านหลักสูตร 5 พลัง ใน
ชุดการเรียนรู้ 1 “การสร้างแรงบันดาลใจและจิตสาธารณะ” ชุด
การเรียนรู้ 2 “ยกระดับแผนความดีร่วมสู่กระบวนการนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม” และชุดการเรียนรู้ 3 “เครื่องมือตาม
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550” เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่าง
การอบรมชุดการเรียนรู้ท่ี 4 “การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ” โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร 5 พลัง ท้ังสิ้น 430 
คน  

3.  ภาคีเครือข่ายระดับพื้นท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านเวที
ถอดบทเรียนการท างานระดับภาคและเวทีพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง
ธรรมนูญ ไม่น้อยกว่า 300 คน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

4. มีความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายต่างประเทศท้ังในและนอก
อาเซียนในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วม อาทิ 
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 เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การอนามัยโลก ใน

การเขียนและเผยแพร่หนังสือ The triangle that 

moves the mountain: nine years of Thailand’s 

National Health Assembly (2008-2016) 

 เกิดเครือข่าย Global Network for Health in All 

Policies โดย สช เป็นองค์กรเลขานุการร่วม 

 เกิดความร่วมมือกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านด้านการ

แลกเปลี่ ยนบุคลากรระหว่ างประเทศเพื่ อ เรียนรู้

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายของท้ัง     

2 ประเทศ ผ่านงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

 เกิดความร่วมมือกับ ASEAN Health Institute (AHI) 

ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง

กระบวนการมีส่วนร่วมและการประยุกต์ใช้แนวคิด HiAP  

 เกิดความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษา HIA และ

หลักสูตรการเรียนการสอนจากนานาประเทศ การพัฒนา

ก าลังคนด้านสุขภาพ จัดการเรียนการสอนด้าน HIA ทิศ

ทางการพัฒนา HIA ของประเทศท่ีเข้าร่วม ตลอดจนทิศ

ทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครื่องมือ HIA ในระดับ

นานาชาต ิ 
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 เ กิ ด ค ว าม ร่ ว มมื อ กั บ ม ห าวิ ท ย าลั ย ส า ธ า รณสุ ข  

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการเผยแพร่แนวคิด 

Participatory Public Policy Process base on 

Wisdom (4PW) หรือกระบวนการนโยบายสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา ท่ีเกิดจากเครื่องมือ

ตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ไปยังเครือข่าย

สถาบันการศึกษาด้ านสาธารณสุข ในกลุ่ มประ เทศ          

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (PH-GMS) 

5. องค์ความรู้หรือนวัตกรรม

ในกระบวนการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

แบบมี ส่ วนร่ วม  จ านวน        

6 เร่ือง 

1. ไดน้วัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไปสนับสนุนการท างานของ 
สช. จ านวน 2 เร่ือง ได้แก่ 

 ระบบสารสนเทศขององค์ความรู้ ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร (https://infocenter. nationalhealth.or.th) 

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การพัฒนาในแต่ละประเด็นที่ได้รับการประกาศเป็น
ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 11 พ.ศ. 
2561  ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นทางอากาศ 

2. ได้องค์ความรูใ้นกระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไปสนับสนุนการท างานของ 
สช. จ านวน 4 เร่ือง ได้แก่  

 หลักสูตรและแนวปฏิบัติเกีย่วกับการตายดีในทาง
การแพทย์ ทางกฎหมาย และทางพุทธศาสนา จ านวน 2 
หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรจิตอาสาคิลานธรรมเพ่ือการ
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ตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา 2) หลักสูตรนวัตกรรมการ
วิจัยเพ่ือการตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา    

 องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนและขับเคล่ือนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) 
จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบน
พื้นฐานทางปัญญา เขตภาคกลาง 

 หลักสูตรอบรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทีม
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม 5 พลัง)  

3. มีชุดความรู้จากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน 34 เร่ือง ซึ่งจะมีการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
พัฒนาเป็นองค์ความรู้ต่อไป 
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ค่าเป้าหมายและผลงานรายปีตามตัวชี้วัดตามแผนหลัก สช. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
(ปี 2560) 

ผลงาน 
(ปี 2560) 

ค่าเป้าหมาย 
(ปี 2561) 

ผลงาน 
(ปี 2561) 

ค่าเป้าหมาย 
(ปี 2562) 

1. จ านวนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่า
ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติท่ีพัฒนาจากกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ านวน 500 เร่ือง
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 1)            

100 เร่ือง 157 เร่ือง 133 เร่ือง 138 เร่ือง 100 เร่ือง 

2. จ านวนนโยบายสาธารณะได้รับการขับเคล่ือนสู่การ
ปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 25 (ตอบเป้าประสงค์ที่ 1)  

ร้อยละ 25 ร้อยละ 94.27 ร้อยละ 25 ร้อยละ 96.38   ร้อยละ 25 

3. จ านวนนโยบายสาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่าน
กระบวนการท่ีมีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 75        
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 2)  

ร้อยละ 75 ร้อยละ 90.60 ร้อยละ 75 ร้อยละ 89.16   ร้อยละ 75 

4. จ านวนภาคีเครือข่ายได้รับการประเมินว่ามีขีด
ความสามารถอย่างน้อยร้อยละ 75                       
(ตอบเป้าประสงค์ที่ 3)  

ร้อยละ 75 ร้อยละ 84.30 ร้อยละ 75 ร้อยละ 61.29   ร้อยละ 75 

5. จ านวนองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใน
กระบวนการพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมท่ีสามารถน าไปสนับสนุนการท างานของ 
สช. จ านวน 30 เรื่อง (ตอบเป้าประสงค์ที่ 4)  

6 เร่ือง 12 เรื่อง 6 เร่ือง 6  เร่ือง 6 เร่ือง 
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