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รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านความเสี่ยง และด้านภารกิจหลัก 

ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561  

(ไตรมาสที่ 4) 
 

การรายงานด้านการเงิน 

 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 สช.มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 366,855,193.05 บาท 

รายละเอียดดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวนเงิน 222,965,900.00 บาท  

2. งบประมาณยกมาจากปีที่ผ่านมา   จ านวนเงิน 117,889,293.05 บาท 

3. งบประมาณจากแหล่งอื่น     จ านวนเงิน   26,000,000.00 บาท  

  และ จ าแนกตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน งบประมาณ 
แผนงานหลัก 212,330,950.00 
แผนงานสนับสนุน 125,300,000.00 
งบประมาณจากแหล่งอื่น (สสส.)  26,000,000.00 
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ    3,224,243.05 

รวม 366,855,193.05 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 สช.  มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  366,855,193.05 บาท                  

ณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) สามารถเบิกจ่าย

งบประมาณได้จ านวน 314,050,481.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.61 โดยจ าแนกเป็นจ่ายจริง จ านวนเงิน 

240,471,616.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.55 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 73,578,865.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 

20.06 คงเหลือ 52,804,711.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.39 จ าแนกตามแผนงานดังนี้ 
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 แผนงานหลัก 

1. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ  มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 82,640,000.00 บาท เบิกจ่าย

งบประมาณได้จ านวนเงิน  66,726,128.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.74 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง  จ านวนเงิน  

47,059,404.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.95 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 19,666,723.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 

23.80  

2. แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 95,170,000.00 บาท

เบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน 92,698,222.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.40  โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง   

จ านวนเงิน 76,391,229.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.27 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 16,306,992.70 บาท คิด

เป็นร้อยละ 17.13  

3. แผนงานวิชาการและนวัตกรรม มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 34,520,950.00 บาท เบิกจ่าย

งบประมาณได้จ านวนเงิน 28,621,541.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.91 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง  จ านวนเงิน  

20,948,014.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.68 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 7,673,527.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 

22.23 

 แผนงานสนับสนุน 

1.  แผนงานสื่อสารทางสังคม มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 26,100,000.00 บาท เบิกจ่าย

งบประมาณได้จ านวนเงิน  20,289,974.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.74 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง จ านวนเงิน 

12,093,314.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.33  และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 8,196,660.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 

31.41 

2. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000.00 บาท

เบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน  3,330,703.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง      

จ านวนเงิน 2,908,034.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.70 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 422,669.00 บาท             

คิดเป็นร้อยละ 10.57 

3. แผนงานบริหารจัดการ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 95,200,000.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้จ านวน 84,458,004.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.72 โดยจ าแนกเป็น จ่ายจริง จ านวนเงิน 71,409,058.07 

บาท คิดเป็นร้อยละ 75.01 และก่อหนี้ผูกพันจ านวนเงิน 13,048,946.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.71 
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 งบประมาณจากแหล่งอื่น (สสส.) 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลสุขภาวะเขตสุขภาพเพื่อประชาชน มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

14,000,000.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน 8,993,105.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.24 โดยจ าแนก

เป็นจ่ายจริงจ านวนเงิน 4,729,805.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.78 และก่อหนี้ผูกพัน  จ านวนเงิน 4,263,300.00 

บาท คิดเป็นร้อยละ 30.45 

2. โครงการพัฒนาทิศทางยุทธศาสตร์และกลไกการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  มีแผน      

การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 12,000,000.00 บาทเบิกจ่ายงบประมาณได้จ านวนเงิน 8,932,801.61 บาท     

คิดเป็นร้อยละ 74.44 โดยจ าแนกเป็นจ่ายจริงจ านวนเงิน  4,932,755.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.11 และก่อหนี้

ผูกพันจ านวนเงิน  4,000,046.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 

หากพิจารณาผลการการใช้จ่ายงบประมาณรายแผนงานพบว่า แผนงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณรวม

ก่อหนี้ผูกพันมากที่สุดได้แก่ แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ จ านวนเงิน 92,698,222.64 บาท        

คิดเป็นร้อยละ 97.40 โดยสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ในกิจกรรมการสนับสนุนงานนโยบายสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา (4PW) ,เขตสุขภาพเพ่ือประชาชนและการสนับสนุนงานมหกรรมสร้างสุข 3 ภาค 

รองลงมาได้แก่ แผนงานบริหารจัดการ จ านวนเงิน 84,458,004.54 บาท  คิดเป็นร้อยละ 88.72 โดยสามารถ

ใช้จ่ายงบประมาณได้ในกิจกรรมการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายประจ าขององค์กร แผนงานที่มีการใช้จ่าย

งบประมาณรวมก่อหนี้ผูกพันน้อยที่สุดได้แก่ แผนงานสื่อสารทางสังคม จ านวนเงิน 20,289,974.34 คิดเป็น

ร้อยละ 77.74 

 หมายเหตุ .... ก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง รายการที่มีสัญญาหรือข้อตกลงในการด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
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หนว่ย : ลา้นบาท 
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หนว่ย : ลา้นบาท 

หนว่ย : ลา้นบาท 
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สาเหตุส าคัญที่มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงการวางแผนงบประมาณได้แก่ 

1. แผนงบประมาณที่ก าหนดมีแผนการท างานและปฏิทินการท างานที่ชัดเจนลักษณะงานไม่ซับซ้อน 

2. แผนการท างานทีเ่ตรียมการท างานกับเครือข่ายไว้ดี 

3. มีระบบบริหารการจัดการที่สนับสนุนให้การท างานด าเนินการได้ตามแผน 

 สาเหตุส าคัญที่มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามการวางแผนงบประมาณได้แก่ 

1. สช.ด าเนินงานโดยผ่านเครือข่ายไม่มีส านักงานในภูมิภาคต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสูงจาก

เครือข่าย 

2. ข้อเสนอเชิงนโยบายหรือนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วม อาจไม่ตรงกับพันธกิจหลักของส่วน

ราชการต่างๆการพัฒนานโยบายอาจมีอุปสรรค 
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การด าเนินงานตามแผนงานหลักส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการด าเนินงานตาม

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

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 

2561 พอสังเขปได้ดังนี ้

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. นโยบายสาธารณะที่สอดคล้อง

กับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

แห่งชาติ จ านวน 133 เรื่อง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ผลงานส าคัญ ดังนี้ 

1. เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ านวน 138 เรื่อง แบ่งเป็น 
ระดับชาติ จ านวน 16 เรื่อง และระดับพ้ืนที่ จ านวน 122 เรื่อง ซึ่งทุก
นโยบายมีผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบายแล้ว และมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้านการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึง

บริการของรัฐ จ านวน 10 เรื่อง เช่น  

- แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม  

- นโยบายของผู้อ านวยการโรงพยาบาลปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

เรื่อง การดูแลคุณภาพชีวิตผู้พิการ 

- ธรรมนูญผู้สูงอายุ อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนภาคเพ่ือขับเคลื่อนสุขภาวะ

รองรับสังคมสูงวัย จังหวัดนครสวรรค์  

 ด้านการศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม จ านวน 9 เรื่อง เช่น  

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          

ที่สอดคล้องต่อแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุข

ภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา 

- นโยบายจังหวัดตราด เรื่อง “ทักษะการใช้ชีวิตในวัยรุ่น” 

- แผนงานของ สสจ.หนองบัวล าภู เรื่องพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบ     

บูรณาการ 

- ธรรมนูญผีมอญ 

 ด้านการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ

ประชาชน จ านวน 100 เรื่อง เช่น 

-     ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 

-     ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ

ออนไลน์ 

-     ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทยปี       

พ.ศ.2559-2568 

- ข้อสั่งการแก้ไขปัญหาของคณะรัฐมนตรี ในการติดตามงานในพ้ืนที่

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมี

กิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 

- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- นโยบายของกรุงเทพมหานครในการจัดการตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญใน 

กทม. 

- ธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นท่ี 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จ านวน 19 

เรื่อง อาทิ  

- แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ระบบบริหาร  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  

- นโยบายจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ภูเก็ตปลอดโฟม : Phuket Say No To 

Foam  

- นโยบายจังหวัดระนอง เรื่อง การจัดการขยะแบบมี      ส่วนร่วม 

2. เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จากการใช้เครื่องมือ
ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จ านวน 272 เรื่อง 
แบ่งเป็น ระดับชาติ 17 เรื่อง และระดับพื้นท่ี 255 เรื่อง โดยสามารถแบ่งตาม
ประเด็นได้ดังนี้ 

 ประเด็นความมั่งคงทางอาหาร จ านวน 34 เรื่อง  

 ประเด็นการจัดการสุขภาวะชุมชน และลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

จ านวน 174 เรื่อง  

 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ านวน 20 เรื่อง  

 ประเด็นการจัดการขยะและการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม จ านวน 

28 เรื่อง  

 ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ าทางสุขภาพ จ านวน 16 เรื่อง 

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

 ประเด็นความมั่งคงทางอาหาร จ านวน 12 เรื่อง  
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 ประเด็นการจัดการสุขภาวะชุมชน และลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 

จ านวน 20 เรื่อง  

 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ านวน 6 เรื่อง  

 ประเด็นการจัดการขยะและการจัดการปัญหาสิ่ งแวดล้ อม        

จ านวน 7 เรื่อง  

 ประเด็นการลดความเหลื่อมล้ าทางสุขภาพ                         

จ านวน 13 เรื่อง 

ทั้งนี้ มีประเด็นที่ กขป. ประสานให้เกิดความร่วมมือและเจ้าภาพในการ
ขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ จ านวน 19 ประเด็น ดังนี้  

 เขต 1 ความมั่นคงทางอาหาร: อาหารปลอดภัย 

 เขต 2 อาหารปลอดภัย 

 เขต 3 ระบบฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม     

 เขต 7 อาหารปลอดภัย  

 เขต 7 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

 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 สุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

 เขต 12 เกษตรและอาหารสุขภาพ   

 เขต 13 อุบัติเหตุบนท้องถนน 

 เขต 13 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (กลุ่มเด็กนักเรียน) 

 เขต 13 การพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระบบสุขภาพ 
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 เขต 13 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
เขต 13 สุขภาวะพระสงฆ์  

2. ร้ อ ย ล ะ  25 ข อ ง น โ ย บ า ย

สาธารณะถูกน าไปขับเคลื่อนสู่การ

ปฏิบัติ 

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมสู่การปฏิบัติ โดยมี
ผลงานส าคัญ ดังนี้ 

1. ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ      พ.ศ. 2561 ลงสู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 133 เรื่อง แบ่งเป็นระดับชาติ จ านวน 11 เรื่อง และระดับ
พ้ืนที่ จ านวน 122 เรื่อง จากทั้งสิ้น 137 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.08   

2. เกิดรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จ านวน รวม 51 มติ 
แบ่งเป็น การขับเคลื่อนผ่านการสนับสนุนจาก สช. จ านวน 24 มติ และการ
ขับเลื่อนโดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 27 มติ ส่งผลให้เกิดนโยบาย
และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิ   

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง บทบาท อปท.กับ
การจัดการสุขภาพและทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีมติ
คณะกรรมการกระจายอ านาจ เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 
จากกระทรวงสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การควบคุมกลยุทธ์
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก ส่งผลให้มีการออก
ประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ 9 ฉบับ 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การแก้ปัญหาวัยรุ่น
ไทยกับการตั้ งครรภ์ไม่พร้อม ส่งผลให้มีคณะกรรมประสาน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และแผนยุทธศาสตร์/พื้นที่ปฏิบัติการ 10 
จังหวัด 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการภัยพิบัติ
ธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ส่งผลให้มีแผนการ
ป้องกันและจัดการภัยพิบัติ เทศบาลต าบลเวียงสา และเกิด
เครือข่ายศูนย์ด าเนินงานป้องกันภัยพิบัติอ าเภอเวียงสา 
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 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง พระสงฆ์กับการ
พัฒนาสุขภาวะ ส่งผลให้มหาเถรสมาคม โดยฝ่ายสาธารณะ
สงเคราะห์ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 และมีข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีใน
การขยายผลการด าเนินงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ ไปสู่พื้นที่
ทั่วประเทศ 

 การขับเคลื่ อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ  เรื่ อง การจัดการ
สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก  24 ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที ส่งผลให้มี
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ขับเคลื่อนการส่งเสริมปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ
ออนไลน์ 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการระบบ
อาหารในโรงเรียน ส่งผลให้มีกลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาหาร
ในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์  และข้อสั่งการแก้ไขปัญหาของ
คณะรัฐมนตรี  ในการติดตามงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อขยายการขับเคลื่อนระบบ
การจัดการอาหารในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าจัดปัญหา
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชน ส่งผลให้มีระบบการ
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และมีผู้ป่วยได้รับการรักษา 1,247  คน 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ระบบสุขภาพเขต
เมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ส่งผลให้มี
คณะกรรมการระดับชาติจัดท ายุทธศาสตร์ และการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ.2561-2570 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการลด
บริโภคเกลือและโซเดียม เพ่ือลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ส่งผลให้มี
คณะกรรมการนโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลดโรค
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ไม่ติดต่อระดับชาติ และ เกิดแผนยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ.2559-2568 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง วิกฤติการณ์เชื้อ
แบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหาแบบบูรณาการ  ส่งผลให้มี
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ และการลงนามประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมว่าด้วยการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาต้าน
จุลชีพประเทศไทยและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดการการดื้อ
ยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 อย่างเป็นรูปธรรม 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง น้ าดื่มที่ปลอดภัย
ส าหรับประชาชน ส่งผลให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นกลไกขับเคลื่อน
ในพื้นที่ กทม. และมีการปรับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
มาตรฐานตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ 

 การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการและ
พัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมืองเพ่ือสุขภาวะ ส่งผลให้มีการปรับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และปรับแผน
ยุทธศาสตร์ที่เปิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3 เกิดรูปธรรมความร่วมมือทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับกระทรวง 
และระดับพ้ืนที่ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วม รวมถึงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 

3. ร้ อ ย ล ะ  75 ข อ ง น โ ย บ า ย

สาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่าน

กระบวนการที่มีคุณภาพ 

ผลการประเมินกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะตามองค์ประกอบและ
ตัวชี้วัดกระบวนการพัฒนานโยบาย (policy process) ที่ก าหนดไว้ในรายงาน
วิจัย เรื่อง “การประเมินการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพภายใต้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554” 
โดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) พบว่า 
ร้อยละ 89.16  ของนโยบายสาธารณะได้รับการประเมินว่าผ่านกระบวนการ
ที่มีคุณภาพ 
 
 



14 

 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

4. ร้อยละ 75 ของภาคีเครือข่าย

ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ว่ า มี ขี ด

ความสามารถ 

1. ผลการประเมินขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายตามคุณลักษณะส าคัญ
ของภาคีเครือข่ายที่ก าหนดไว้ในเอกสารวิชาการ “พัฒนาการและอนาคต
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย : มุมมองและประสบการณ์”  โดย
นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร พบว่า ร้อยละ 61.29 ของภาคีเครือข่ายได้รับ
การประเมินว่ามีขีดความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพเรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพผ่านหลักสูตร 5 พลัง ในชุดการเรียนรู้ 1 “การ
สร้างแรงบันดาลใจและจิตสาธารณะ” ชุดการเรียนรู้ 2 “ยกระดับแผนความ
ดีร่วมสู่กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” และชุดการเรียนรู้ 3 
“เครื่องมือตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550” เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่
ระหว่างการอบรมชุดการเรียนรู้ที่ 4 “การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติ” โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร 5 พลัง ทั้งสิ้น 430 คน  

3.  ภาคีเครือข่ายระดับพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านเวทีถอดบทเรียนการท างาน
ระดับภาคและเวทีพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงธรรมนูญ ไม่น้อยกว่า 300 คน จาก 
76 จังหวัดทั่วประเทศ 

4. มีความร่วมมือกับองค์กร/เครือข่ายต่างประเทศทั้งในและนอกอาเซียนใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม อาทิ 

 เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การอนามัยโลก ในการเขียน

แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ห นั ง สื อ  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 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

 เกิดความร่วมมือกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านด้านการแลกเปลี่ยน

บุคลากรระหว่างประเทศเพื่อเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนานโยบายของทั้ง     2 ประเทศ ผ่านงานสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ 

 เกิดความร่วมมือกับ ASEAN Health Institute (AHI) ประเทศ

ญี่ปุ่น ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม

และการประยุกต์ใช้แนวคิด HiAP  

 เกิดความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย  เพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษา HIA และหลักสูตรการเรียน

การสอนจากนานาประเทศ การพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ จัดการ

เรียนการสอนด้าน HIA ทิศทางการพัฒนา HIA ของประเทศที่เข้า

ร่วม ตลอดจนทิศทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครื่องมือ HIA ใน

ระดับนานาชาติ  

 เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสาธารณสุข  สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ ในการเผยแพร่แนวคิด Participatory Public 

Policy Process base on Wisdom (4PW) หรื อ ก ร ะบว น ก า ร

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา ที่เกิดจาก

เครื่องมือตาม พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ไปยังเครือข่าย

สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง (PH-GMS) 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

5. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใน

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อน

นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

จ านวน 6 เรื่อง 

1. ไดน้วัตกรรมในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมที่สามารถน าไปสนับสนุนการท างานของ สช. จ านวน 2 เรื่อง 
ได้แก่ 

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

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนา
ในแต่ละประเด็นที่ได้รับการประกาศเป็นระเบียบวาระสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561  ได้แก่ การรับฟังความ
คิดเห็นทางอากาศ 

2. ได้องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบ
มีส่วนร่วมที่สามารถน าไปสนับสนุนการท างานของ สช. จ านวน 4 เรื่อง 
ได้แก่  

 หลักสูตรและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตายดีในทางการแพทย์ ทาง
กฎหมาย และทางพุทธศาสนา จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) 
หลักสูตรจิตอาสาคิลานธรรมเพ่ือการตายดีตามแนวพระพุทธศาสนา 
2) หลักสูตรนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการตายดีตามแนว
พระพุทธศาสนา    

 องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา (4PW) จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญา เขตภาคกลาง 

 หลักสูตรอบรมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทีมนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม (ทีม 5 พลัง)  

3. มีชุดความรู้จากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ านวน 
34 เรื่อง ซึ่งจะมีการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือพัฒนาเป็นองค์
ความรู้ต่อไป 
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รายงานด้านบริหารความเสี่ยง 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ประกาศนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Risk Culture) อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง
ถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน  

นโยบายการบริหารความเสี่ยงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น นโยบายการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบัน มี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

1)  ให้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO ERM และแนวทางอ่ืน ๆ 
ทีก่ าหนดโดยหน่วยงานที่ก ากับดูแล สช. เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

  2)  ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  3)  ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดท ารายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยง อย่างสม่ าเสมอ 
4)  ให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง 
5) ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้าง ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให ้

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร 

 

โครงสร้างและสายการรายงานการบริหารความเสี่ยงของ สช. 

 

 

 

 

 

   

 

 

คณะกรรมการบริหาร (คบ.) 

คณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบ 
ผู้บริหาร 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

คณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  

ส านักอ านวยการ (สอ.)  
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง 

หน่วยงาน 

ใน สช. 
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การบริหารความเสี่ยงของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
     

สช. ได้ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน  ไว้ดังนี้ 
1) องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

(1) วัฒนธรรมองค์กร (Culture) องค์กรมีวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ระดับของ
องค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและระดับ
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้และชี้แจงสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบเพ่ือจะได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง 

(2) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure) ก าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม และระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยถือว่าการบริหารความ
เสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร (คบ.) อนุกรรมการฯ  
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

(3) กระบวนการ (Process) ก าหนดกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนในการบ่งชี้ความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยง มีปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย
มีการปรับปรุงกระบวนการให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจอยู่เสมอ 

(4) ปัจจัยพ้ืนฐาน ( Infrastructure) มีปัจจัยพ้ืนฐานที่ดี ซึ่งประกอบ ด้วยบุคลากรที่มีทักษะ
ความสามารถ มีการให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน คู่มือในการปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ ช่อง
ทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ก าหนดวิธีการสอบทานคุณภาพเพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถ
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  2) กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

 การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) โดยให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการ
ระบุแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุ
ในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะใช้
แนวทางของ COSO - ERM Enterprise Risk Management   
 

 
 
 
 
 
 



19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ERM) 
ที่มา : Committee  of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) 

ประเภทของความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุพันธกิจ  

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นผลกระทบระยะยาวขององค์กร ซึ่งมีปัจจัยจากปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัย
ภายนอกองค์กร  

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลขององค์กรในการปฏิบัติงานประจ าวัน บุคลากร หรืออาจเกิดจากการด าเนินงานปกติที่องค์กรต้อง

เผชิญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยงด้านกระบวนการบริหารจัดการ  ด้าน

กระบวนการก ากับดูแล ด้านระบบการควบคุมภายใน ด้านการจัดการองค์ความรู้ และปัจจัยด้านการด าเนินงาน 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการ

ควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ความเสี่ยงด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk: C) : เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ 
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่อาจน าไปสู่ความเสียหาย  หรือ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้
สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ส่งผลกระทบในเชิงลดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
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  ความเสี่ยง เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นที่ทุกคนจะต้องเผชิญอยู่เสมอ ซึ่งลักษณะธรรมชาติของความเสี่ยง
จะฝังตัวแฝงเร้นอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ จะก่อตัวปรากฏให้เห็นต่อเม่ือต้องมีการตัดสินใจเกิดข้ึน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง  อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
1. ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และ 

การเปลี่ยนแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการ  การเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 

1) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นแนวทางให้ทุกส านัก/
กลุ่ม ด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งส านักงานฯตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง 

2) เพื่อให้ สช. ด าเนินการได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในแผนงานหลักของส านักงาน 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่รองรับการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3   

ด้วยการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีความเบี่ยงเบนอยู่ภายใต้กรอบที่

ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ที่ก าหนด 

3)  เพ่ือเป็นกรอบในการติดตามความก้าวหน้าของแผนการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 

เกิดปัญหาอุปสรรค 

สช. ได้ด าเนินการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความ

เบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) ไว้ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และ ระดับราย

ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือให้ สช. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้  โดยการก าหนดระดับวัตถุประสงค์หลัก
ขององค์กร จะก าหนดไว้เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง  4 ด้านของ สช.

ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  ด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และ 

ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)  และได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอก อาทิเช่น ภัยคุกคาม และจุดอ่อนของการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละส านัก/กลุ่ม ได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุไว้ 
โดยสรุปประเด็นความเสี่ยงที่มีโอกาสและส่งผลกระทบต่อการสูญเสียในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโอกาสของการ
สูญเสียความส าเร็จในด าเนินงานตามแผนงานหลักของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่รองรับการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3  ได้ 7 ประเด็นความเสี่ยง และมีปัจจัยที่
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ก่อให้เกิดความเสี่ยง ณ สิ้นสุดปีงบประมาณทั้งสิ้น รวม 12 ปัจจัยเสี่ยง โดยแยกตามประเภทความเสี่ยง 4 ประเภท

ตามมาตรฐาน COSO โดยแสดงในรูปแผนที่ความเสี่ยง (RiskMap) ได้ดังนี้
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ผลติดตามการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการบริหารความเสี่ยงโดยการใช้แบบรายงาน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงของโครงการหลักที่ส าคัญในปี 2561 ระดับองค์กร 

โดยเน้นโครงการฯ ที่ได้รับงบประมาณสูง 

2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 3 ครั้ง และประชุมคณะท างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สช. จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงฯ ร่วมกับส านัก/ กลุ่มงาน  

3. รวบรวมรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยแสดงระดับความเสี่ยง (โอกาสในการเกิด ผลกระทบของ 
ความเสี่ยง) ที่เกิดข้ึนจริง หลังจากได้ด าเนินมาตรการบริหารความเสี่ยง ภายหลังสิ้นสุดการด าเนินงานโครงการ  
 

ตามแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงของโครงการหลักที่ส าคัญใน  

ปี 2561 ระดับองค์กร ประกอบด้วย 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ภายใต้แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับชาติ  โครงการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม   
งบประมาณ 21.0  ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนภาคีในกระบวนการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายอย่าง
มีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือการอภิบาลระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ตามแนวทางทุกนโยบายห่วงใย พบว่ามี (S1) ความ
เสี่ยงด้านความพร้อมวิชาการของภาคีเครือข่าย  เนื่องจากประเด็นนโยบายสาธารณะนั้นมีหลายเรื่อง ขณะที่ภาคี
เครือข่ายของ สช. มีจ านวนจ ากัด ท าให้บางเรื่องหาภาคีเครือข่ายมาเป็นเจ้าภาพในการขึ้นรูปประเด็นทางวิชาการได้
ยากมากส่งผลให้การขึ้นรปูหรอืการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ บางอย่างมีความลา่ช้ากว่าจะได้มาซึ่งภาคีท่ีมีความสนใจ 
เข้าใจ และพร้อมท างานวิชาการเพ่ือพัฒนาประเด็นนั้นๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

การวิเคราะห์บริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก่อนการด าเนินโครงการฯ ไว้ในระดับเสี่ยงสูงมาก คือ 4 x 5 = 
20  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการท าให้ระดับผลความเสี่ยงลดลงในระดับเสี่ยงสูง คือ 3 
x 3= 9  ผลกระทบปานกลาง-สูง  มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง –มาก  ถึงแม้ค่าคะแนนจะลดต่ าลงแต่ยังไม่สามารถ
ยอมรับได้ จ าเป็นที่จะต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 
 ความเสี่ยงด้านการยอมรับข้อเสนอ/กระบวนการนโยบายฯ/ความเข้าใจในกระบวนการของภาคี
เครือข่าย ภายใต้แผนงานโครงการเดียวกัน เนื่องจากทุกภาคส่วนมีความแตกต่างหลากหลาย ระยะเวลาในการรู้จัก
และร่วมงานกับ สช. ก็มีความแตกต่างกันมากท าให้ภาคีมีพ้ืนฐานทางความคิด ผลประโยชน์ และรูปแบบ-แนว
ทางการท างานที่แตกต่างกันมาก รวมถึงความเข้าใจในกระบวนการท างานของ สช. ที่ไม่เท่ากันส่งผลให้ภาคีบางกลุ่ม
อาจไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงไม่มั่นใจในกระบวนการนโยบายฯ ของ สช. ด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงการเกิดความ
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เสี่ยงหรือความเป็นไปได้ที่ข้อเสนอฯ และกระบวนการนโยบายฯ จาก สช. จะไม่ได้รับการยอมรับจากภาคีบางส่วน 
การขับเคลื่อนสู่นโยบายหรือการขับเคลื่อนนโยบายบางเรื่องให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรมจึงมีความยากล าบาก
ตามมา 
ก่อนด าเนินโครงการฯ ไดว้ิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไว้ในระดับเสี่ยงสูงมาก คือ 4 x 4 =16  ภายหลัง

จากที่ได้ด าเนินการมาตรการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ให้ระดับผลความเสี่ยงลดลงในระดับปานกลาง คือ 2 x 3 

= 6  ผลกระทบน้อย มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง ยังเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องมีการจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ดังแผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ภายใต้แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ โครงการ

พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานทางปัญญาระดับพ้ืนที่  โดยมีวัตถุประสงค์        

1) เพ่ือพัฒนากลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนส่วนบนพ้ืนฐานทางปัญญา  2) สนับสนุนกระบวนการ

พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพ้ืนที่ 3) ยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่าย 4PW และ

งานวิชาการ งบประมาณ  49.60  ล้านบาท  พบว่ามี (S2) ความเสี่ยงด้านนโยบายและกลไกการขับเคลื่อน

แผนงาน ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่  เนื่องจากภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและ

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่แตกต่างไม่เท่ากัน  ภาคีเครือข่ายมีความแตกต่างหลายระดับท าให้ไม่เกิด

แผนภาพที่ 1 
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การยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีพ้ืนฐานความคิดผลประโยชน์ และรูปแบบ แนวทางการท างานที่แตกต่างกัน

มาก ก่อนด าเนินโครงการฯ ได้วิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไว้ในระดับเสี่ยงสูงมาก คือ 4 x 4 =16  

ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการมาตรการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ให้ระดับผลความเสี่ยงลดลงในระดับสูงคือ 3 x 3 

= 9  ผลกระทบน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง หรือเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ยังเป็นระดับที่ไม่สามารถ

ยอมรับได้ จ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ดังแผนภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ภายใต้แผนงานบริหารจัดการ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรเชิงรุกเพ่ือรองรับภารกิจ 
ตามยุทธศาสตร์ (ตามแผนงานหลัก สช.ฉบับที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร

บุคคลที่สนับสนุนการท างานตามภารกิจและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน  จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง

พบว่า  (O1) กรอบอัตราก าลังที่ยังไม่เหมาะสมกับภารกิจ   ภาระงานหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก

รัฐบาลเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจาก สช. ขาดการวิเคราะห์อัตราก าลังที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงาน และ

การก าหนดอัตราก าลังภาพรวมในปัจจุบันอาจไม่เหมาะสมกับภารกิจ   (O2) สมรรถนะที่ยังไม่เหมาะสมและ

เพียงพอกับการท างานที่มุ่งเน้นความแตกต่างไปจากองค์กรอ่ืน  ด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ สมรรถนะและศักยภาพที่ยัง

ไม่เหมาะสมและเพียงพอของพนักงาน  ก่อนด าเนินโครงการฯ ได้วิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไว้ใน

ระดับเสี่ยงสูงมาก คือ  4 x 3 =12  ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการมาตรการที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ให้ระดับผล

แผนภาพที่ 2 
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ความเสี่ยงลดลงในระดับปานกลางคือ 2 x 2 = 4  ผลกระทบน้อย-ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย-ปานกลาง หรือ

อาจจะเกิดขึ้นได้ ยังเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ต่อไป ดังแผนภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภายใต้แผนงานพัฒนาสังคมสุขภาวะระดับพื้นที่ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
บนพื้นฐานทางปัญญาระดับพ้ืนที่  ยังพบว่ามีความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ Operation Risk  คือ (O3) ขาดการบูรณา
การ การท างานระหว่างแผนงาน  ไม่มีระบบประเมินก่อน และ หลังการอบรม ตลอดจนติดตามศักยภาพของผู้
เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง ก่อนด าเนินโครงการฯ  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ระดับสูงมาก คือ 4 x 4= 16   เมื่อมีมาตรการ
จัดการความเสี่ยงพบว่าลดลงที่ระดับสูง คือ 3 x 3 = 9 ยังเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป  (O4) ระบบงานขาดมาตรฐานและการควบคุมที่ดี  พัฒนาระบบ E-Office  
ก่อนด าเนินโครงการฯ  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ระดับสูงมาก คือ 3 x 4= 12   เมื่อมีมาตรการจัดการความเสี่ยงพบว่า
ลดลงที่ระดับปานกลาง คือ  3 x 2 = 6  ยังเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ต่อไป และ  (O5) ระบบฐานข้อมูลเพื่องานพัฒนาสังคมและสุขภาพมีไม่เพียงพอไม่สมบูรณ์  
ระบบฐานข้อมูลมีหลากหลาย  ก่อนด าเนินโครงการฯ  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ระดับสูงมาก คือ 4 x 4= 16   เมื่อมี
มาตรการจัดการความเสี่ยงพบว่าลดลงที่ระดับสูง คือ  3 x 4 = 12  ยังเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้อง
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป  ดังแผนภาพที่ 4 

   

แผนภาพ

ที่ 3 

แผนภาพที่ 3 
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3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

 (F1) ข้อจ ากัดของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเป็นสัดส่วนที่น้อยลง เนื่องจากมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม

มากขึ้น ต่อมาเมื่อวิเคราะห์แล้วไม่พบว่าข้อจ ากัดด้านงบประมาณเป็นความเสี่ยงด้านการเงิน  

4. ความเสี่ยงด้านการก ากับการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk )                      
 ภายในแผนงานบริหารจัดการ  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมี        
ธรรมาภิบาล  โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอ้ือต่อการด าเนินงานพัฒนาขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  2. เพ่ือเป็นต้นแบบระบบบริหารจัดการ
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  งบประมาณ 18.5 ล้านบาท ก่อนด าเนินโครงการฯ 
ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า  (C1) ความไม่เข้าใจอย่างเพียงพอต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และระเบียบออกใหม่ที่เกี่ยวข้อง  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ระดับสูงมาก คือ       
2 x 5= 10   เมื่อมีมาตรการจัดการความเสี่ยงพบว่าลดลงที่ระดับต่ ามาก คือ  1 x 2 = 2  เป็นระดับที่มีผลกระทบ
น้อยมาก –น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก-น้อย  เป็นระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการควบคุม และไม่ต้องจัดการ
อะไรเพิ่มเติม  และ (C2) การรับ-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการของส านักงาน  วิเคราะห์ความเสี่ยงที่
ระดับสูงมาก คือ 5 x 3 = 15   เมื่อมีมาตรการจัดการความเสี่ยงพบว่าลดลงที่ระดับต่ ามาก คือ  2 x 3 = 6  เป็น

แผนภาพที่ 4 
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ระดับท่ีมีผลกระทบน้อย-ปานกลาง โอกาสเกิดข้ึนน้อย-ปานกลาง เป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จ าเป็นต้อง
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป  ดังแผนภาพที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การบริหารความเสี่ยงของ สช. การควบคุมภายในและที่ด าเนินงานในปี 2561 ยังพบว่า ล าดับ
ขั้นตอนวิธีการในการด าเนินงานยังไม่ด าเนินงานไปตามแผนปฏิบัติการฯ (action plan) ที่ได้ระบุไว้ ประกอบกับยังมี
จุดอ่อน ต้องปรับปรุงพัฒนา และจ าเป็นต้องทบทวนให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ และจากรายงานผลการ
ติดตามฯ พบว่าบางประเด็น ยังคงมีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High Risk) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
และระดับความเสี่ยงเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk  Tolerance) ยังคงอยู่ เช่น ความเสี่ยงด้านภาคีเครือข่าย  ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากรบุคคล  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี  ความเสี่ยงด้านกฎหมายระเบียบ เป็นต้น 
 
 

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

แผนภาพที่ 5 


