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โครงการจางท่ีปรึกษาพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาขอเสนอกรอบการติดตาม

และประเมินผลกองทุน 

1. หลักการและเหตุผล 

       นับตั้งแตป 2544 ท่ี สสส. ไดทําหนาท่ีจุดประกาย กระตุน สานและเสริมพลังบุคคล และองคการทุกภาค

สวน ซ่ึงมีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรสาธารณะประโยชน และนักวิชาการ ในการสงเสริมใหประชากรมีสุข

ภาวะท่ีดีในทุกดานมาอยางตอเนื่องจวบจนปจจุบัน สสส. เขาสูทศวรรษท่ีสองในป 2564 การติดตามและ

ประเมินผลของ สสส. ในระดับองคการท่ีผานมา คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการประเมินผล และ

สํานักงาน ไดพัฒนารูปแบบ วิธีการ และดําเนินการอยางตอเนื่อง (ภาพท่ี 1) แตในทางปฏิบัติยังประสบปญหา

อุปสรรคและขอจํากัดหลายประการ การประเมินผลสัมฤทธิ์รายปมีลักษณะท่ีมุงเนนระดับผลผลิต มากกวา

ผลลัพธ ผลกระทบและการมีสวนรวม รวมถึงการติดตามและประเมินผลเพ่ือสะทอนผลการดําเนินงาน การ

พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลไกการใชประโยชนของการประเมินผล ระบบการติดตามผล

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ และการกําหนดกรอบและกลไกดานธรรมาภิบาลของการประเมินผล 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบังคับหรือแนวปฏิบัติท่ีกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบดานประเมินผลภายใน

โครงสราง และคณะกรรมการระดับตาง ๆ ของ สสส. 

        ในการดําเนินงานคณะกรรมการประเมินผล 0

1 ไดมอบหมายใหคณะทํางานพัฒนาขอเสนอกรอบการ
ติดตามและประเมินผลกองทุน (M&E Framework) ทําหนาท่ีพัฒนา (ราง) ขอเสนอกรอบการติดตามและ
ประเมินผลกองทุน (ตามเอกสารท่ีแนบ) เพ่ือใหไดขอเสนอฉบับสมบูรณท่ีมีความชัดเจน ครอบคลุมทุกระดับ 
ท้ังนี้ เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการกองทุนพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

 

ภาพท่ี 1 แสดงระบบการติดตามประเมินผลภายในโครงสรางของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพใน

ปจจุบัน 

                                                           
1
 คณะกรรมการประเมนิผลเห็นชอบขอเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทนุ เมื่อวันที่ 7 กมุภาพันธ 2565 
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2. วัตถุประสงค 

1.  ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ในการพัฒนาขอเสนอกรอบ
การติดตามและประเมินผลกองทุนฉบับสมบูรณ 

2.  จัดทําแผนการดําเนินงานระยะเปลี่ยนผาน (Transition plan) ของสํานักงานกองทุนฯ เพ่ือรองรับ
ขอเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน 
3.    ขอบเขตการดําเนินงาน 

1) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะทํางานฯ ในการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผล
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 ศึกษาขอมูลเอกสารจากสํานักงาน สสส. สัมภาษณผูเก่ียวของ และวิเคราะหภาพรวมของการ
ดําเนินงานท่ีผานมาของการติดตามและประเมินผล รวมถึงสถานการณท่ีเก่ียวของ ตามกรอบการติดตามและ
ประเมินผล (ภาพท่ี 2) โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก (1) บทบาทหนาท่ี ภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
สวนงานของสํานักงานกองทุน (2) กรอบธรรมาภิบาลของการประเมินผล และ (3) โครงสรางและบทบาท
หนาท่ีของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและสวนงานท่ีรับผิดชอบการกํากับติดตามและ
ประเมินผล โดยใหท่ีปรึกษามีหนาท่ี ดังนี้ 

1.1  บทบาทหนาท่ี และภาระรับผิดชอบของคณะกรรมการและสํานักงานกองทุน 
 วิเคราะหแนวปฏิบัติและผลการดําเนินงานในชวงเวลาหาปท่ีผานมา ท่ีเก่ียวกับการกํากับติดตาม
และประเมินผลท่ัวท้ังกองทุนฯ ใน 3 ดาน ไดแก 1) การติดตามงาน (Monitoring) 2) การประเมินผลและการ
รายงาน (Evaluation and Report) และ 3) การกํากับดูแล (Oversight) โดยแบงโครงสรางเปน 4 ระดับ 
ไดแก 1) ระดับนโยบายและยุทธศาสตร 2) ระดับองคการ 3) ระดบัแผน และ 4) ระดับการดําเนินงาน  
 ท้ังนี้ เพ่ือนําเสนอใหเห็นสถานการณ ขอดีขอเสีย จุดแข็งจุดออน และประเด็นท่ียังเปนชองวางใน
ระบบติดตามและประเมินผลของแตละสวน ตลอดจนความเชื่อมโยงระหวางระดับตาง ๆ (แนวต้ัง) เพ่ือแสดง
ใหเห็นความสอดคลองและการเก้ือหนุนของการทํางานในแตละระดับ 
 1.2  กรอบธรรมาภิบาลของการประเมินผล  
              วิ เคราะหระบบและกลไกการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะกรรมการกองทุน 
คณะกรรมการประเมินผล และสํานักงาน สสส. ท่ีเปนเหตุปจจัยของสถานการณและผลการดําเนินงานตามขอ 
1.1  รวมท้ังมีหลักเกณฑ/ระเบียบ1

2 รองรับท่ีชัดเจนหรือไม เพียงใด  
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 พระราชบัญญัติ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 (ที่เก่ียวของ) 
มาตรา 5 : การจัดต้ังกองทุน มีวัตถุประสงคการจัดต้ังดังนี้ 
(1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ 

(2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระตับ 

(3) สนับสนุนการรณรงคใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ ตลอดจนใหประชาชนไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัย ฝกอบรม หรือดําเนินการไหมีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(5) พัฒนาความสามารถชองชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองคกรเอกชน องคกรสาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(6) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตางๆ ในลักษณะที่เปนสื่อเพ่ือใหประชาชนสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และผลิตบริโภคสุรา 
ยาสูบหรือสารหรือสิ่งอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ 

มาตรา 37 : ใหมีคณะกรรมการประเมินผลการตําเนินงานของกองทุนจํานวนเจ็ดคนประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
โดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแตงต้ังจากผูซึ่งมีความรูความสามารถและประสบการณ  ตานการเงิน การสรางเสริมสุขภาพและการประเมินผล ซึ่งใน
จํานวนนี้จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํานวนไมนอยกวาสองคน ใหคณะกรรมการประเมินผลแตงต้ังบุคคลที่เห็นสมควรเปนเลขานุการใหนํามาตรา 38 
มาตรา 14 มาตรา 20 มาตรา 22 และมาตรา 24 มาใชบังคับ กับกรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนโุลม 

มาตรา 38 : คณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) ประเมินผลดานนโยบายและการกําหนดกิจกรรมของกองทุน 

(2) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนฯ กฤษฎีกา 

(3) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการในทุกรอบปใหคณะกรรมการประเมินผลมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวซองกับกองทุนจากบุคคล
หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผลได 
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ภาพท่ี 2 แสดงบทบาทหนาท่ี ภาระรับผิดชอบ ในกรอบ M&E Framwork 

 1.3  โครงสรางและบทบาทหนาท่ีของสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 วิเคราะหโครงสรางและภาระงาน (Workload) เพ่ือจัดทําทางเลือกโครงสรางบริหารและบุคคลากร 
ทรัพยากรท่ีจําเปน และกลไกรองรับการดําเนินงานของเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลกองทุน สสส. 
ตลอดจนสวนงานท่ีรับผิดชอบการกํากับติดตามและประเมินผลของกองทุนในอนาคต 

2) สนับสนุนการทํางานของคณะทํางานฯ ในการพัฒนาขอเสนอกรอบการติดตามและประเมินผล
ของกองทุน  

2.1  สนับสนุนดานวิชาการ และสรุปผลการจัดกระบวนการรับฟงความเห็นตอรางขอเสนอกรอบ
การติดตามและประเมินผลกองทุน ไมนอยกวา 3 ครั้ง ในกลุมผูเก่ียวของ อยางนอย 4 กลุม ไดแก กลุม
คณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการประเมินผล กลุม คณะกรรมการบริหารแผน กลุมผูบริหารของ
สํานักงาน และกลุมภาคีเครือขาย เชน ภาคีท่ีรับทุนจาก สสส. และภาคีนโยบาย/ภาคียุทธศาสตรท่ีไมไดรับทุน 
สสส. (หนวยงานกระทรวง/กรมตาง ท่ีไมไดรับทุน สสส. ในรอบ 5 ปท่ีผานมาหรือไมเคยไดรับทุน สสส. มากอน
เลยท้ังท่ีทํางานเก่ียวของกับภาระกิจของ สสส.) เปนตน 

2.2  รวมประชุมและใหความเห็นตอคณะทํางานพัฒนาขอเสนอกรอบการติดตามและประเมินผล
กองทุน  

2.3  จัดทํารายงานขอเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุนฉบับสมบูรณ 

3) จัดทํา (ราง) แผนดําเนินงานระยะเปล่ียนผาน (Transition Plan) ของสํานกังานกองทุน เพ่ือ
เปนสวนหนึ่งของกรอบการติดตามประเมินผล 
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ผลผลิต/ส่ิงสงมอบ 
1.  (ราง) ขอเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน เพ่ือใหคณะทํางานฯ พิจารณา เพ่ือ

เสนอตอคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการประเมินผล โดยแบงเนื้อหาเปนขอเสนอยอย 3 สวน (ตาม
ขอ 1.1, 1.2 และ 1.3) ตามระยะเวลาท่ีคณะทํางานกําหนด 

2. รายงานสรุปผลการรับฟงความเห็นตอรางขอเสนอกรอบการติดตามและประเมินผลกองทุน
จํานวนไมนอยกวา 3 ครั้ง รวม 1 ฉบับ    

3. แผนดําเนินงานระยะเปลี่ยนผาน (Transition Plan) ของสํานักงานกองทุน ท่ีเปนสวนหนึ่งของ
กรอบการติดตามประเมินผล2

3 จํานวน 1 ฉบับ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะทํางานฯ ในการพัฒนากรอบ

การติดตามและประเมินผลกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกไตรมาส จํานวน 3 ฉบับ 
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ฉบับสมบูรณ 1 ฉบับ                        

 
ระยะเวลาการดําเนินงาน : 12 เดือน  

กรอบงบประมาณ : พิจารณาตามคุณภาพของขอเสนอโครงการ  ท้ังนี้ ใหหนวยงาน/ท่ีปรึกษา มีหนาท่ีจัดหา 

1. หัวหนาโครงการ มีระยะเวลาปฏิบัติงานอยางนอย 5 วันตอเดือน 

2. นักวิชาการท่ีมีประสบการณในระดับปริญญาโท-เอก มีระยะเวลาปฏิบัติงานอยางนอย 10 วันตอ

เดือน จํานวนอยางนอย 2 คน 

คุณสมบัติของท่ีปรึกษา 

1. คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

1) เปนหนวยงาน/องคกรท่ีไดรับการยอมรับในแวดวงวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ ไมได

รับการสนับสนุนจากผูผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินคาทําลายสุขภาพ และตองมีผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือ

ผูเชี่ยวชาญ ท่ีมีความรูในดานตาง ๆ ไดแก ดานการบริหารยุทธศาสตร ดานการบริหารองคการขนาดใหญ ดาน

การบริหารรัฐกิจ/ราชการ ดานเศรษฐศาสตร ดานประเมินผล และมีประสบการณดานการติดตามและ

ประเมินผลองคกรขนาดใหญระดับชาติหรือนานาชาติ ใหคําปรึกษาและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ/องคการมหาชน  (ขอใหแนบผลงานท่ีเคยดําเนินงานเพ่ือประกอบการพิจารณา) หากมี ความรู ความ

เขาใจในงานสรางเสริมสุขภาพ บริบทการทํางานของภาคี ในรูปแบบท่ีคลายคลึงกับ สสส. จะไดรับการ

พิจารณาเปนพิเศษ 

2) ท่ีปรึกษา ตองมีคุณสมบัติท่ีจะทํางานพัฒนาขอเสนอกรอบการติดตามและประเมินผล และ

สนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานไดอยางมีประสิทธิผล มีประวัติการทํางานดีนาเชื่อถือ รวมท้ังมีผลงาน

เปนท่ีประจักษ และไมเปนผู มีผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest: COI) เพ่ือมิใหเกิดอคติใน

ดําเนินงาน โดยยึดถือกรอบจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดําเนินงาน  

 

                                                           
3 การดําเนินงานระยะที่ 2 เปนการดําเนินการตามแผนดําเนินงานระยะเปลี่ยนผาน (Transition Plan) เพ่ือเตรียมการเขาสูการเปลี่ยนผาน เปนการดําเนินงานตามกรอบการ
ติดตามและประเมินผลกองทุนฯ โดยคณะทํางานฯ ทําหนาทีร่ายงานผลตอกรรมการกองทุน กรรมการประเมินผล โดยมีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 ป หลังจากมิถุนายน 
พ.ศ. 2566 


