รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคกร ณ สิ้นไตรมาส 2
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)
ประจําปงบประมาณ 2561
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

ฝายติดตามและประเมินผล พฤษภาคม 2561

สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปผูบริหาร
ผลการประเมินดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาประสงค
ผลการประเมินดานผูมีสว นไดสว นเสีย
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอภาคการเมืองและนโยบาย
ตัวชี้วัดที่ 3 ภาคีผรู ับทุนรายใหม
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับการรับรูและการยอมรับภาพลักษณ สสส.
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพของภาคี
ผลการประเมินดานการเงิน
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการอนุมัติงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละการเบิกจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 8 การบริหารจัดการเงินทุนที่ยังไมถึงกําหนดเบิกจาย
ตัวชี้วัดที่ 9 การจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงิน ใหกรมบัญชีกลาง
ผลการประเมินดานปฏิบัตกิ าร
ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของการปดโครงการลาชา
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จดานการจัดการความรูภายในองคกร
ตัวชี้วัดที่ 13 ระบบติดตามความกาวหนาโครงการออนไลน
ผลการประเมินดานพัฒนาทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 14 บทบาทคณะกรรมการกองทุน
ตัวชี้วัดที่ 15 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 16 การตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัดที่ 17 การบริหารจัดการสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 18 การบริหารทรัพยากรบุคคล

หนา
2
6
6
9
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
14
14
16
17
17
17
17
21
23
24

บทสรุปผูบริหาร
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ประจําปงบประมาณ 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดนําหลักการ Balanced Scorecard ซึ่ง
เปนแนวทางของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่อยูใน
ขอบเขตการดูแลของสํา นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มาประยุกตใชในการประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรตั้งแตปงบประมาณ 2553 และใชตอเนื่องมา โดยตลอด และในปงบประมาณ 2556
ไดมีการนํากรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน มาประยุกตใชเพิ่มเติม โดยไดมีการ
ปรับรูป แบบตัวชี้วัดให สอดคลองกับการประเมินผลในบริบ ทและขอเท็ จจริงของการดําเนิน งานสรา งเสริ ม
สุขภาพของ สสส.
ในปงบประมาณ 2561 นี้ ทางสํานักงานยังคงกําหนดตัวชี้วัด ในการประเมินผลการดําเนินงานของ
สสส. รวม 18 ตัว โดยแบงตัวชี้วัดออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 2) ดานผูมีสวนไดสวน
เสีย 3) ดานการเงิน 4) ดานการปฏิบัติการ และ 5) ดานการบริหารพัฒนากองทุนหมุนเวียน โดยองคประกอบ
ของแตละดานแสดงในแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 1 แสดงตัวชี้วัดองคกรประจําปงบประมาณ 2561

ในปงบประมาณ 2561 สํา นักงานไดใหความสําคัญ ในเรื่องเทคโนโลยีและการจัดการความรูมากขึ้น
จึงไดมีการปรับคาน้ําหนักคะแนนในสวนนี้เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 5 (จากเดิมดานปฏิบัติการ กําหนดคาน้ํา หนัก
คะแนนไวที่รอยละ 20 ดังนั้นในปงบประมาณ 2561 คาน้ําหนักคะแนนจะเทากับ รอยละ 25) และไดมีการ
ปรับคาน้ําหนักคะแนนดานผลสัมฤทธิ์ เปนรอยละ 25 (จากเดิมกําหนดไวท่รี อยละ 30)
นอกจากนั้นในปงบประมาณ 2561 ไดเพิ่มตัวชี้วัดตัวใหมไดแก ตัว ชี้วัดระดับความสําเร็จดา นการ
จั ด การความรูภ ายในองค ก ร โดยนํ า มาแทนตั ว ชี้ วั ด เวลาเฉลี่ ย ในการจั ด ทํ า ข อ ตกลงแผนงาน/โครงการ
(เนื่องจากเวลาเฉลี่ยในการจัดทําขอตกลง มีแนวโนมใชเวลานอยลงเรื่อย ๆ ถือวาบรรลุผลแลว)

กรอบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตามแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย
แนวนโยบายและจุดเนนสําหรับการดําเนินงานไวท้งั หมด 5 ขอไดแก
1. ใชทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตร 10 ป เพื่อการบูรณาการการทํางาน และมุงเนนความเปน
ธรรมทางสุขภาพ
2. ตอบสนองแนวนโยบายการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจ ตามทิศทางของยุทธศาสตรการพัฒ นา
ประเทศ
3. สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนา
อยงยั่งยืน (SDGs)

4. เนนความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับพลวัตเชิงพื้นที่ และกลุมประชากร
5. พัฒนานวัตกรรม และใชเทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
ทั้งนี้ สสส. ยังคงใช แ ผนหลั กทั้ งหมด 15 แผนในการขับ เคลื่ อนการสรา งเสริม สุ ขภาพตามกรอบ
วัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 แผนหลักจํานวน 15 แผน
ไดแก แผนควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด แผนจัดการความปลอดภัยทางถนน
และภัยพิบัติ แผนควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แผนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ แผนสุขภาวะชุมชน แผน
สุขภาวะเด็ ก เยาวชนและครอบครัว แผนสรางเสริมสุขภาวะในองคกร แผนสงเสริมกิ จกรรมทางกาย แผน
ระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปญ ญา แผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ แผนสนับสนุน การสราง
เสริมสุขภาพผานระบบบริการสุขภาพ แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ แผน
อาหารเพื่อสุขภาวะ และแผนสรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคกร ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2561 ไดคะแนนรวมเฉลี่ย
2.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคกร
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2561
ดานผลสัมฤทธิ์
ดานผูมีสวนได
สวนเสีย

ดานการเงิน

ดานปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเปาประสงค
2. ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอภาคการเมือง
และนโยบาย
3. ภาคีผูรับทุนรายใหม
4. ระดับการรับรูและการยอมรับภาพลักษณ สสส.
5. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพของภาคี
6. รอยละของการอนุมัติงบประมาณ
7. รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
8. การบริหารจัดการเงินทุนที่ยังไมถึงกําหนดเบิกจาย
9. การจัดสงรายงานการรับและการใชจา ยเงิน ให
กรมบัญชีกลาง
10. รอยละของขอเสนอโครงการที่มีคณ
ุ ภาพ

น้ําหนัก
25%
3%

คะแนน
2.49
รอผลปลายป

3%
3%
3%
6%
6%
3%
3%

2.53
รอผลปลายป
รอผลปลายป
0.39
0.54
รอผลปลายป
5.00

5%

รอผลปลายป

11. รอยละของการปดโครงการลาชา

ดานพัฒนาทุน
หมุนเวียน

12. ระดับความสําเร็จดานการจัดการความรูภายในองคกร
13. ระบบติดตามความกาวหนาโครงการออนไลน
14. บทบาทคณะกรรมการกองทุน
15. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
16. การตรวจสอบภายใน
17. การบริหารจัดการสารสนเทศ
18. การบริหารทรัพยากรบุคคล
รวม
คาคะแนนรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

4%

2.54

5% รอผลปลายป
6%
0.71
5% รอผลปลายป
5%
4.12
5%
4.95
5%
2.80
5%
2.55
100%
73%
2.42

หมายเหตุ 1. คํานวณจากตัวชี้วัดองคกร 11 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 61.1 ของตัวชี้วดั ทั้งหมด (18 ตัวชี้วัด) สวนตัวชี้วัดที่
เหลือ จํานวน 7 ตัวชี้วัด ตองรอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ
2. ตัวชี้วัดองคกร 11 ตัวชี้วัด คิดเปนคาน้ําหนักรอยละ 73

แผนภาพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคกร จําแนกตามดาน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2561

คะแนน
4.00
3.00

3.61
2.49

2.00

2.53
1.37

1.44

1.00
-

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด จํานวนตัวชี้วัด คาน้าํ หนัก จําแนกตามดาน
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561
ดาน
ดานผลสัมฤทธิ์
ดานผูมีสวนไดสว นเสีย
ดานการเงิน
ดานปฏิบัติการ
ดานพัฒนาทุนหมุนเวียน
รวม

จํานวนตัวชี้วัด
1
1
3
2
4
11

น้ําหนัก (%)
25
3
15
10
20
73

ผลการดําเนินงาน

คะแนนเฉลี่ย
2.49
2.53
1.37
1.44
3.61
2.42

ผลการดําเนินงานตามชี้วัดองคกร ประจํา ปงบประมาณ 2561 แบ งออกเปน 5 ดานไดแก
ดานผลสัมฤทธิ์ ดานผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการเงิน ดานปฏิบัติการ และดานพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยดาน
ผลสัมฤทธิ์ (25%) ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
เปาประสงค ดานผูมีสวนไดสวนเสีย (12%) ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน 3 ตัวชี้วัด ดานการเงิน (18%)
ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดานปฏิบัติการ (20%) ประกอบดวยตัวชี้วัด จํานวน 4 ตัวชี้วัด และ
ดานพัฒนาทุนหมุนเวียน (25%) ประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด

1. ดานผลสัมฤทธิ์
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาประสงค
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 15 แผน ไดคะแนนเฉลี่ย 2.49 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ สสส. จะถูกวัดโดยตัวชี้วัดที่สะทอนสัมฤทธิผลในภาพรวมของ
เปาประสงค 6 ขอ ผานการทํางานตามแผนหลักทั้ง 15 แผน โดยที่น้ําหนักของตัวชี้วัดคิดเปนรอยละ 25 ของ
ภาพรวมทั้งหมด ในแผนการดําเนินงานประจําป 2561 ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ไวทั้งหมด (15 แผน)
161 ตัวชี้วัด โดยแตละตัวชี้วัดจะมีการกําหนดคาคะแนนความสําเร็จไว 6 ระดับไดแก 0 คะแนน (หมายถึง อยู
ในระหวางดําเนินการที่ผลงานยังไมถึงเกณฑคะแนนที่ 1) และมีคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน (หมายถึงมีผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายและใหผลในระดับผลลัพธหรือผลกระทบ) การพิจารณาคะแนน ณ สิ้นไตรมาส 2
นี้เปนการประเมินตนเองโดยแตละแผนตามเกณฑคาคะแนนที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
แผนแลว รวมทั้งไดมีการพิจารณาคะแนนอีกครั้งรวมกับฝายติดตามและประเมินผลของ สสส.
การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปงบประมาณ 2561 นี้ ในภาพรวมของทั้ง 15 แผนไดคะแนนอยู
ที่ระดับ 2.49 (คํานวนถวงน้ําหนักตามสัดสวนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ)
เมื่ อ มี ก ารพิ จ ารณาคะแนนแยกตามรายแผน จะพบว า ผลการดํ า เนิ น งาน ณ สิ้ น ไตรมาส 2
ปงบประมาณ 2561 แผนที่มีผลการดําเนินงานโดยรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก แผนระบบสื่อและวิถีสุข
ภาวะทางปญญา คะแนน 4.30 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ คะแนน 3.90 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ คะแนน 3.10

ตารางที่ 3 คะแนนตามเกณฑประเมินความสําเร็จของแผนหลัก 15 แผน
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561
แผน

คะแนนเฉลี่ย
01 แผนควบคุมยาสูบ
2.80
02 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด
3.00
03 แผนการจัดการความปลอดภัยและปจจัยเสี่ยงทางสังคม
2.40
04 แผนควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
1.80
05 แผนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ
3.00
06 แผนสุขภาวะชุมชน
1.60
07 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
0.20
08 แผนสรางเสริมสุขภาวะในองคกร
2.60
09 แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
1.70
10 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปญญา
4.30
11 แผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ
2.20
12 แผนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพผานระบบบริการสุขภาพ
2.50
13 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
3.10
14 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
3.90
15 แผนสรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ
3.00
คะแนนรวมเฉลี่ย
2.54
คะแนนรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (รายแผน)
2.49

แผนภาพที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานของแผนหลัก 15 แผน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2560
5.00
4.00
3.00
2.00

4.30
2.80

3.00

2.40

1.00

3.00
1.80

2.60
1.60

1.70

2.20

2.50

3.10

3.90

3.00

0.20

0.00

โดยจํานวนตัวชี้วัดสวนใหญ รอยละ 69.5 (จํานวน 112 ตัวชี้วัด) มีระดับคะแนนไมเกิน 3.00 คะแนน
เนื่องจากเกณฑคาคะแนนที่ไดกําหนดไว เปนการวัดผลตอนสิ้นปงบประมาณ ดังนั้นตัวชี้วัดสวนใหญผลการ
ดําเนินการยังไมไดตามเกณฑที่กําหนดไว จึงทําใหไดคะแนนนอยหรือยังไมมีคะแนน แตอยางไรก็ตามมีตัวชี้วัด
จํานวน 31 ตัวชี้วัด (คิดเปนรอยละ 19.3) ที่มีผลการดําเนินงานดีมาถึงระดับเกณฑคาคะแนนที่ 5

ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของตัวชี้วัดตามเกณฑคะแนนระดับตางๆ
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561
คะแนน
0
1
2

จํานวนตัวชี้วดั
20
29
42

รอยละ
12.4
18.0
26.1

3
4
5
รวม

21
18
31
161

13.0
11.2
19.3
100.0

2. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
2.1 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอภาคการเมืองและนโยบาย
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ 2561
ตั ว ชี้ วั ด นี้ เป น การนํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานของ สสส.ที่ ส ามารถตอบสนองต อ นโยบาย/มติ /
ข อ แนะนํ า /ข อ สั ง เกตจากผู มี อํ า นาจที่ เกี่ ย วข อ งได แ ก คณะรั ฐมนตรี สภาผู แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา และ
คณะกรรมการประเมินผล

2.2 ตัวชี้วัดที่ 3 ภาคีผูรับทุนรายใหม
จํานวนภาคีรายใหมของสํานักเชิงรับ (สํานัก 6) จํานวน 32 คน/องคกร และงบประมาณภาคีรายใหมของ
สํานักเชิงรุก คิดเปนรอยละ 17.0 ของงบอนุมัติทั้งหมด เมื่อนําทั้ง 2 สวนมาคิดเปนคะแนนของตัวชี้วัด จะ
ไดคะแนน 2.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนผูรับทุนรายใหม จําแนกรายสํานัก/ฝาย
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2561
สํานัก/ฝาย
สํานัก 1
สํานัก 2
สํานัก 3
สํานัก 4
สํานัก 5
สํานัก 6
สํานัก 7
สํานัก 8

องคกรรับตรง บุคคลรับตรง องคกรรับยอย บุคคลรับยอย
1
2
1
5
11
1

1
1
21
-

20
-

1
-

รวม
3
2
1
26
32
1

สํานัก 9
สํานัก 10
ศรร.
ฝายสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคม
รวม

2
3
-

1
2
2

-

-

3
5
2

3

2

-

-

5

29

31

20

1

81

ที่มา: ระบบ Management Report สสส. (ขอมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561)
ตารางที่ 6 งบประมาณภาคีรายใหมของสํานักเชิงรุก
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2561
สํานัก
สํานัก 1
สํานัก 2
สํานัก 3
สํานัก 4
สํานัก 5
สํานัก 6
สํานัก 7
สํานัก 8
สํานัก 9
สํานัก 10
รวม

งบอนุมัติ
(ลานบาท)
161.2
18.0
60.2
66.3
296.0
134.6
27.4
63.1
80.9
907.7

งบอนุมัติภาคีรายใหม
(ลานบาท)
20.4
17.8
9.8
26.0
34.9
10.0
20.8
14.5
154.1

รอยละ
12.6
29.6
14.8
8.8
25.9
36.4
32.9
17.9
17.0

2.3 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับการรับรูและการยอมรับภาพลักษณ สสส.
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ 2561
เพื่อรับทราบความคิดเห็นหรือทัศนคติของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ ภาพลักษณของ สสส. รวมถึง
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

2.4 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพของภาคี
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ 2561
เพื่อรับทราบความคิดเห็นหรือทัศนคติของภาคี ในการนําความรูที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส.
ไปใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงขอคิดเห็นในการปรับปรุงกลไกการพัฒนา
ศักยภาพภาคีใหตอบสนองตอการทํางานของ สสส. อยางตรงเปาประสงค

3. ดานการเงิน
3.1 ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการอนุมัติงบประมาณ
อนุมัติงบประมาณไดรอยละ 35.5 คิดเปนคะแนนได 0.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560– 31 มีนาคม 2561) ประจํ าปงบประมาณ
2561 สสส. ไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนแผนงาน/โครงการ ทั้งสิ้น จํานวน 1,420.1 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 35.5 ของเปาที่ตั้งไวทั้งป (3,996.0 ลานบาท)
ตารางที่ 7 รอยละของการอนุมัติงบประมาณเทียบกับเปาที่ตั้งไวทั้งป จําแนกตามแผน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2561
แผน
01 - ยาสูบ
02 - แอลกอฮอล
03 - ความปลอดภัย
04 - ปจจัยเสี่ยง
05 - ประชากรกลุมเฉพาะ
06 - ชุมชน
07 - สุขภาวะเด็ก

เปาอนุมัติทั้งป 2561
(ลานบาท)
347.0
350.0
310.0
150.0
234.0
450.0
290.0

อนุมัติจริง
(ลานบาท)
46.2
118.6
117.9
11.2
94.6
83.9
106.3

รอยละ
13.3
33.9
38.0
7.5
40.4
18.6
36.7

08 - สุขภาวะองคกร
09 - กิจกรรมทางกาย
10 - ระบบสื่อ
11 - สรางสรรคโอกาส
12 - ระบบบริการ
13 - ระบบและกลไก
14 - อาหาร
15 - สรางเสริมความเขาใจ
รวม

160.0
220.0
240.0
320.0
120.0
167.0
200.0
438.0
3,996.0

27.9
63.6
158.0
158.8
16.2
59.0
96.7
261.3
1,420.1

17.4
28.9
65.8
49.6
13.5
35.3
48.3
59.7
35.5

ที่มา : ระบบบริหารโครงการ (PM02) ขอมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

3.2 ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 49.6 คิดเปนคะแนนได 0.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
การเบิกจายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปงบประมาณ 2561 ทั้งโครงการใหมและโครงการ
ตอเนื่อง เปนเงินทั้งสิ้น จํานวน 1,970.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.6 ของเปาเบิกจายทั้ งป (3,969.7 ลาน
บาท)
ตารางที่ 8 รอยละของการเบิกจายงบประมาณเทียบกับเปาทัง้ ป จําแนกตามแผน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2561
แผน
01 - ยาสูบ
02 - แอลกอฮอล
03 - ความปลอดภัย
04 - ปจจัยเสี่ยง
05 - ประชากรกลุมเฉพาะ
06 - ชุมชน

เปาเบิกจายทั้งป
(ลานบาท)
365.2
214.0
265.5
162.1
259.9
618.0

เบิกจาย
รอยละ
(ลานบาท)
120.8
33.1
133.3
62.3
205.1
77.2
61.6
38.0
125.0
48.1
209.6
33.9

07 - สุขภาวะเด็ก
08 - สุขภาวะองคกร
09 - กิจกรรมทางกาย
10 - ระบบสื่อ
11 - สรางสรรคโอกาส
12 - ระบบบริการ
13 - ระบบและกลไก
14 - อาหาร
15 - สรางเสริมความเขาใจ
รวม

263.3
191.1
310.5
263.4
288.4
138.6
198.1
267.6
164.0
3,969.7

167.9
85.1
109.3
187.3
121.8
63.8
127.8
100.3
151.6
1,970.4

63.8
44.5
35.2
71.1
42.2
46.1
64.5
37.5
92.5
49.6

ที่มา: ระบบบริหารโครงการ (PM06) ขอมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561, เปาเบิกจาย : จากสํานักนโยบายฯ (สนย.)

3.3 ตัวชี้วัดที่ 8 การบริหารจัดการเงินทุนที่ยังไมถึงกําหนดเบิกจาย
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ 2561
ตัว ชี้ วัด นี้เป น การวัด ความสามารถในการบริห ารจั ด การเงิน ขององค ก ร แมวา สสส. มิ ไดมุ งหวั ง
ผลตอบแทนจากนําเงินสวนที่รอการจายไปลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ เปนแตเพียงการบริหารการเสีย
โอกาส (Opportunity Loss)

3.4 ตัวชี้วัดที่ 9 การจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินใหกรมบัญชีกลาง
สสส. สงรายงานการรับและการใชจายเงินใหกรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดปงบประมาณ
คิดเปนคะแนนได 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวชี้วัดนี้จะเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตามแนวทางกลางของการเปนหนวยงานรัฐ ที่กําหนดใหการ
จั ด ส ง รายงานการรายงานการรั บ จ า ย และการใช จ า ยเงิ น รายได ที่ ไ ม ต อ งนํ า ส ง เป น รายได แ ผ น ดิ น ให
กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน ตามบทบัญญัติในมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ

(1 ตุลาคม) จนถึงวันที่ กรมบัญชีกลางไดประทับตรารับหนังสือจากสวนราชการและตองมีรูป แบบที่ ถูกตอง
ครบถวน ในปงบประมาณ 2560 สสส. ไดจัดสงรายงานใหกรมบัญชีกลางในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 หรือ
41 วันนับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560)

4. ดานปฏิบัติการ
4.1 ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพ
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ 2561
เพื่อควบคุมคุณภาพเชิงวิชาการของขอเสนอโครงการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน

4.2 ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของการปดโครงการลาชา
คาคะแนนของตัวชี้วัดรอยละของการปดโครงการลาชา จะพิจาณาประกอบดวย 2 สวน ไดแก จํานวน
โครงการลาชา และงบประมาณลาชา (ลาชาตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป และลาชาเกิน 1 ปขึ้นไป)
จํานวนโครงการลาชา จะพิจาณาจากจํานวนโครงการทั้งหมดที่ยังไมสามารถปด หรือ ยุติ หรือ ยกเลิก
โครงการไดหลังจากลวงเลยเวลาที่สิ้นสุดที่ระบุไวในขอตกลง เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการทั้ งหมดที่ อยู
ระหวางดําเนินการ (Active)

งบประมาณลาชา จะพิจารณาจากงบประมาณที่เหลืออยูทั้งหมดของโครงการลาชา เปรียบเทียบกับ
งบประมาณทั้งหมด (งบอนุมัติ) ของโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ (Active)
สวนที่ 1 ลาชา ตามจํานวนโครงการ คาคะแนนเทากับ 3.18 สวนที่ 2 ลาชาตามงบประมาณ คาคะแนน
เทากับ 1.90 ดังนั้นคาคะแนนของตัวชี้วัดรอยละของการปดโครงการลาชา เทากับ 2.54 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- จํานวนโครงการที่ยัง Active 2,879 โครงการ, งบอนุมัติของโครงการที่ยัง Active 10,859.9 ลานบาท
สวนที่ 1 ลาชาตามจํานวนโครงการ (ตารางที่ 9)
- ลาชาเกิน 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 240 โครงการ (คิดเปนรอยละ 8.3 ของจํานวนโครงการที่ยัง Active) คิด
เปน 2.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ลาชาเกิน 1 ปขึ้นไป จํานวน 42 โครงการ (คิดเปนรอยละ 1.5 ของจํานวนโครงการที่ยัง Active) คิดเป น
4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ดังนั้นคาคะแนนของสวนที่ 1 ลาชาตามจํานวนโครงการ เทากับ 3.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
สวนที่ 2 ลาชาตามงบประมาณ (ตารางที่ 10)
- ลาชาเกิน 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 329.4 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 3.0 ของงบอนุมัติโครงการที่ยัง Active)
คิดเปน 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ลาชาเกิน 1 ป ขึ้นไป จํานวน 118.7 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 1.1 ของงบอนุ มัติโครงการที่ยัง Active) คิด
เปน 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
- ดังนั้นคาคะแนนของสวนที่ 2 ลาชาตามงบประมาณ เทากับ 1.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตารางที่ 9 โครงการปดลาชาตามจํานวนโครงการ จําแนกตามแผน
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561
แผน
01 - ยาสูบ
02 - แอลกอฮอล
03 - ความปลอดภัย

จํานวนโครงการที่ ลาชา 3 เดือน ขึ้นไป ลาชาเกินกวา 1 ป ขึ้นไป
อยูระหวาง
จํานวน
ดําเนินการ
รอยละ จํานวนโครงการ รอยละ
โครงการ
(Active)
60
5
8.3
73
3
4.1
1
1.4
152
7
4.6
1
0.7

04 - ปจจัยเสี่ยง
05 - ประชากรกลุมเฉพาะ
06 - ชุมชน
07 - สุขภาวะเด็ก
08 - สุขภาวะองคกร
09 - กิจกรรมทางกาย
10 - ระบบสื่อ
11 - สรางสรรคโอกาส
12 - ระบบบริการ
13 - ระบบและกลไกสนับสนุน
14 - อาหาร
15 - สรางเสริมความเขาใจ
รวม

59
115
272
128
62
114
76
1,568
39
56
83
22
2,879

4
7
41
45
9
18
5
59
11
13
9
4
240

6.8
6.1
15.1
35.2
14.5
15.8
6.6
3.8
28.2
23.2
10.8
18.2
8.3

3
1
6
18
1
1
6
1
3
42

5.1
0.9
2.2
14.1
1.6
0.9
15.4
1.8
13.6
1.5

ที่มา : ระบบบริหารโครงการออนไลน PM31 (โครงการที่ยัง active หมายถึงโครงการที่มีสถานะ อนุมัต,ิ อยูระหวางทํา
ขอตกลง, ดําเนินการ, ระงับโครงการ, รอยุต,ิ รอปด)

ตารางที่ 10 โครงการปดลาชา ตามงบประมาณ จําแนกตามแผน
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561
แผน

ลาชาเกินกวา
งบอนุมัติของ
ลาชาเกินกวา 1 ป ขึ้นไป
3 เดือน ขึ้นไป
โครงการที่อยูระหวาง
ดําเนินการ (Active) งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ

01 - ยาสูบ
02 - แอลกอฮอล
03 - ความปลอดภัย
04 - ปจจัยเสี่ยง
05 - ประชากรกลุมเฉพาะ
06 - ชุมชน
07 - สุขภาวะเด็ก
08 - สุขภาวะองคกร
09 - กิจกรรมทางกาย
10 - ระบบสื่อ
11 - สรางสรรคโอกาส
12 - ระบบบริการ
13 - ระบบและกลไกสนับสนุน
14 - อาหาร
15 - สรางเสริมความเขาใจ
รวม

(ลานบาท)
922.0
852.6
792.5
669.5
760.7
2,392.0
779.4
566.9
429.5
493.2
508.3
645.7
541.1
475.0
31.3
10,859.9

(ลานบาท)
1.5
0.3
8.6
15.3
6.8
113.9
28.3
20.1
19.1
0.5
3.0
65.6
38.5
2.9
5.1
329.4

0.2
0.0
1.1
2.3
0.9
4.8
3.6
3.5
4.4
0.1
0.6
10.2
7.1
0.6
16.3
3.0

(ลานบาท)
0.1
1.6
10.5
1.0
34.5
14.3
0.1
0.2
39.6
13.4
3.3
118.7

0.0
0.2
1.6
0.1
1.4
1.8
0.0
0.0
6.1
2.5
10.6
1.1

ที่มา : ระบบบริหารโครงการออนไลน PM31 (โครงการที่ยัง active หมายถึงโครงการที่มีสถานะ อนุมัต,ิ อยูระหวางทําขอตกลง,
ดําเนินการ, ระงับโครงการ, รอยุติ, รอปด)

4.3 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จดานการจัดการความรูภายในองคกร
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ 2561
เพื่อให สสส. เปนองคกรแหงการเรียนรู คือมีการจัดการความรู เกิดการถายทอดความรูภายในองคกร
เพื่อใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ โดยมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนให
เกิดการเรียนรู ตอยอด ขยายผลไดอยางรวดเร็ว

4.4 ตัวชี้วัดที่ 13 ระบบติดตามความกาวหนาโครงการออนไลน

จํานวนโครงการที่รายงานความกาวหนาหรือแนบสื่อผานระบบออนไลน คิดเปนรอยละ 50.0 ของโครงการที่
สงงาน ดังนั้นคิดเปนคะแนนได 0.71 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ตัวชี้ วัดนี้วัดจากโครงการทั้งหมดที่อนุมัติในปงบประมาณ และมีการรายงานความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน หรือแนบสื่อของโครงการผานระบบออนไลน เทียบกับจํานวนโครงการที่อนุมัติในปงบประมาณ
และไดมีการสงงานในปงบประมาณ
ณ สิ้นไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561 พบวาโครงการที่อนุมัติทั้งหมด 222 โครงการ และมีจํานวน 3
โครงการ ที่มีการรายงานความกาวหนาผลการดําเนินการหรือแนบสื่อผานระบบผานระบบออนไลน คิดเปน
รอยละ 50.0 ของโครงการที่สงงาน (เบิกจายงวดที่ 2 เปนตนไป) (จํานวน 6 โครงการ)

5. ดานพัฒนาทุนหมุนเวียน
5.1 ตัวชี้วัดที่ 14 บทบาทคณะกรรมการกองทุน
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ 2561
ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการทุน
หมุน เวีย น (คณะกรรมการกองทุนฯ สสส.) โดยพิจารณาใน 5 ดาน ไดแก 1. การจัดใหมีหรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2. การติดตามระบบการบริหารจัดการ
และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุน
หมุ น เวี ยน 4. การเป ดเผยขอ มูล ขา วสารแกผูมี สว นไดสว นเสีย และ 5. ผลสํ า เร็จ จากการกํา กั บ ดูแ ลทุ น
หมุนเวียนของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน

5.2 ตัวชี้วัดที่ 15 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คะแนนดานการบริหารความเสี่ยงการการควบคุมภายในได 4.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (น้าํ หนัก 7%)
1.1 การจัดใหมีระบบขอรองเรียน
7%
ชองทางการรับขอรองเรียน และการ
จัดทํารายงานสรุปเกี่ยวกับขอ

5

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ 2561
มีการระบุชองทางรับขอรองเรียนและเสนอ
แนวทางแกไข พรอมทั้งมีการจัดทํารายงาน
สรุปนําเสนอเปนรายเดือน

ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ 2561

รองเรียนภายในองคกร นําเสนอ
ผูบริหารขององคกร
2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง (น้าํ หนัก 8%)
2.1 การจัดทํา/ทบทวน คูมือการ
8%
2 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทาง สนย.
บริหารความเสี่ยง
ซึ่งเปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง กําลังอยูระหวางการปรับปรุงคูมือ
บริหารความเสี่ยง ตามขอเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องเกณฑ
การประเมินระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น แตท้งั นี้คูมือฯ
ฉบับเดิม ยังเปนไปตามองคประกอบของคูมือ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี ซึ่งทาง สนย. คาด
วาจะเสนอรางคูมอื ฯ ที่ทบทวนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอคณะบริหาร
ความเสี่ยง ไดภายในเดือน มิถุนายน –
กรกฎาคม พ.ศ. 2561
3. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร (น้าํ หนัก 15%)
3.1 การระบุความเสี่ยงระดับองคกร
15%
5 1. สสส. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
ผูบริหารทุกสํานัก/ฝาย เพื่อระบุปจจัยเสี่ยง
และประเมินระดับความเสี่ยงระดับองคกร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 1
กันยายน พ.ศ.2561 โดยในการประชุมได
พิจารณาถึงผลความสําเร็จการบริหารความ
เสี่ยงของ ป พ.ศ.2560 และความเสี่ยงที่
เหลืออยูจากป พ.ศ. 2560 เปาหมายของ
แผนประจําปของ สสส. ในการระบุเปน
ความเสี่ยงของป พ.ศ. 2561
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติ
เห็นชอบความเสี่ยงระดับองคกร ของ สสส.
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุม

ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ 2561
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 8
กันยายน พ.ศ.2560
3. ความเสี่ยงระดับองคกรของ สสส. ป พ.ศ.
2561 มีทั้งหมด 11 ความเสี่ยง โดยแบงเปน
- ความเสี่ยงดานกลยุทธ จํานวน 4 ความ
เสี่ยง
- ความเสี่ยงดานการเงิน จํานวน 1 ความ
เสี่ยง
- ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ จํานวน 4 ความ
เสี่ยง
- ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ จํานวน 2
ความเสี่ยง
4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (น้าํ หนัก 15%)
4.1 การประเมินระดับความรุนแรง
15%
5 1. ระดับความเสี่ยงของ สสส. ประจําป
ของความเสี่ยงระดับองคกร (ระดับ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนดังนี้
ความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ)
- ระดับสูงมากมาก : ไมมี
- ระดับสูง มี 9 ความเสี่ยง
โดยมีโอกาสXผลกระทบ ดังนี้
4X4 มีจํานวน 4 ความเสี่ยง
4X3 มีจํานวน 2 ความเสี่ยง
3X5 มีจํานวน 3 ความเสี่ยง
3X4 มีจํานวน 2 ความเสี่ยง
3X3 มีจํานวน 2 ความเสี่ยง
2. สสส. มีการจัดทําแผนภาพระดับความ
เสี่ยง และมี
Risk Boundary ดังนี้ คือ
ความเสี่ยงระดับต่ํา และระดับปานกลาง เปน
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงระดับสูง
และระดับสูงมาก เปนความเสี่ยงที่ตองจัดทํา
แผนการบริหารความเสี่ยง เพือ่ กําหนด
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงนั้น

ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

5. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ําหนัก 15%)
5.1 การกําหนดแผนงานการบริหาร
15%
ความเสี่ยงระดับองคกร

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้าํ หนัก 10%)
6.1 ผูบริหารสูงสุดและผูบริหาร
10%
ระดับรองมีการสอบทาน รายงาน
ทางการเงินและรายงานที่ไมใช
ทางการเงิน
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (น้าํ หนัก 25%)
7.1 การใชสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
25%
การติดตามการดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการบริหารความเสี่ยง
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5

1. สสส. มีความเสี่ยงที่ตองทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง จํานวน 9 ความเสีย่ ง ซึ่งเปน
ความเสี่ยงระดับสูง โดยมีมาตรการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงดังกลาวจํานวน 51
มาตรการ ทั้งนี้รวมมาตรการที่คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอเพิ่มเติม
จํานวน 7มาตรการ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีมติ
เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ระดับองคกร
ของ สสส. ประจําป พ.ศ. 2561 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่
8 กันยายน พ.ศ. 2560

4

มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่
ไมใชทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมี การ
สอบทานที่มีความถี่ มากกวารายไตรมาส

3

สสส. อยูระหวางดําเนินการตามมาตรการใน
แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ซึ่งสามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่
กําหนดได รอยละ 98 และคาดวาภายในสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะสามารถ
ดําเนินการตามมาตรการไดอยางครบถวน
และสําเร็จตามที่กําหนด

8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้าํ หนัก 5%)
8.1 การประเมินผลการควบคุมดวย
2%
5
ตนเอง (ControlSelf-Assessment
: CSA) ครบถวนทั้งองคกร (ระดับ
ฝาย/หนวยงานภายใน)

มีการประเมินCSA ครบถวน
ทั้งองคกร

ประเด็น
8.2 การสงรายงานการประเมิน
ตนเองตามระเบียบ คตง.ขอ 6
8.3 การประเมินการควบคุมอยาง
เปนอิสระทั่วทั้งองคกร
(Independent Assessment: IA)
คะแนนรวม

น้ําหนัก คะแนน
2%

3

1%

5

100%

4.12
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อยูระหวางการจัดเตรียมขอมูลและเขียน
รายงาน
มีการประเมิน IA ครบถวนทุก CSA

5.3 ตัวชี้วัดที่ 16 การตรวจสอบภายใน
คะแนนดานการตรวจสอบภายในได 4.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ประเด็น

น้ําหนัก

คะแนน
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1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน (น้าํ หนัก 20%)
1.1 บทบาทคณะกรรมการ
- คกก.ตรวจสอบ มีการแตงตั้งเมื่อวันที่ 24
5%
5
เมษายน 2560
ตรวจสอบ
- คกก.ตรวจสอบ มีการประชุมทุกเดือน
1.2 การจัดทํากฎบัตรของหนวยงาน
กฎบัตรประกาศมีผลบังคับใชเมื่อ 11 สิงหาคม
5%
5
2559 และมีการประกาศเผยแพรในเว็บภายใน
ตรวจสอบภายใน
สสส.

ประเด็น

น้ําหนัก
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1.3 บทบาทของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในที่ครบถวน

5%

4

1.4 การใหคําปรึกษาดานการ
ตรวจสอบภายในแกฝายบริหารและ
ผูปฏิบัติการ

5%

5

10%

5

หนวยงานตรวจสอบมีบทบาทในการ
ตรวจสอบเฉพาะดานขอมูล และรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ
และการดําเนินงานในทุกกิจกรรมขององคกร
และการตรวจสอบกรณีพิเศษตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูบริหาร
สูงสุด
ใหขอมูล feedback หรือใหคําปรึกษา กับ
ฝายบริหารและผูปฏิบัติงานในการแกไขปญหา
และปรับปรุงระบบงานเพื่อการควบคุมภายใน
ที่ดีเปนระยะ ๆ

2. ความเปนอิสระ (น้ําหนัก 20%)
2.1 โครงสรางองคกรมีความเปน
อิสระ
2.2 ความเปนอิสระเที่ยงธรรมของผู

โครงสรางองคกรสงเสริมใหผูตรวจสอบภายใน
มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน

10%

5

ตรวจสอบภายในไมไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานอื่นที่ไมใชงานที่เกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงาน
ที่ไมขัดตอความเปนอิสระและเที่ยงธรรมของผู
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับองคกร

3. การจัดทําแผนตรวจสอบประจําป และระยะยาว (น้าํ หนัก 15%)
3.1 การวางแผนตรวจสอบระยะยาว
3-5 ป ตามฐานความเสี่ยง

5%

5

แผน 3 ป ไดรับความเห็นชอบจาก ที่ประชุม
คกก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21
กค.60

ประเด็น

น้ําหนัก

คะแนน
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3.2 การจัดทําแผนตรวจสอบ

5%

5

แผนตรวจสอบประจําปมีการประเมินความ
เสี่ยงเปนระบบ และมีการนําเสนอตอ

ประจําป พ.ศ. 2561 ตามความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อความ
เห็นชอบ/อนุมัติ
3.3 การนําความเห็นของฝายบริหาร

5%

5

มีการสัมภาษณฝายบริหารซึ่งเปนสวนหนึ่งใน
กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ และฝาย

มาเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผน

บริหารมีโอกาสในการใหความเห็นเกี่ยวกับ
แผนการตรวจสอบ
4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้าํ หนัก รอยละ 15)
4.1 การจัดทําแนวทางการ

5%

5

ตรวจสอบที่มีองคประกอบครบถวน
4.2 การจัดทําแนวทางการ

มีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่อง
ตรวจสอบ และมีองคประกอบครบถวน

10%

5

ตรวจสอบตามความเสี่ยง

มีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบตามความ
เสี่ยง และครบทุกเรื่องที่ทําการตรวจสอบ

5. การปดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ (น้าํ หนัก 30%)
5.1 การเปดการตรวจสอบอยางเปน

5%

5

มีการเปดการตรวจสอบอยางเปนทางการ

5%

5

มีการปดการตรวจสอบอยางเปนทางการ

10%

5

รายงานการตรวจสอบมีองคประกอบครบถวน

ทางการ
5.2 การปดการตรวจสอบอยางเปน
ทางการ
5.3 รายงานผลการตรวจสอบมี
องคประกอบครบถวนและทันกาล

และสงใหหัวหนาหนวยรับตรวจ ภายใน 15
วัน หลังจากไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบภายในแลว

ประเด็น

น้ําหนัก

คะแนน
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5.4 มีระบบการติดตามการ

10%

มีการจัดทํารายงานการ follow up การ

5

พัฒนาปรับปรุงระบบงาน ตามขอเสนอแนะ

ปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ

คกก.ตรวจสอบ
คะแนนรวม

100%

4.95

5.4 ตัวชี้วัดที่ 17 การบริหารจัดการสารสนเทศ
คะแนนดานการบริหารจัดการสารสนเทศได 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ประเด็น

น้ําหนัก

คะแนน
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1. แผนแมบทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (น้ําหนัก 10%)
1.1 มีการจัดทํา/ทบทวนแผนแมบท

5%

5

มีการจัดทํา/ทบทวนแผนแมบทฯ ที่

สารสนเทศ ที่มีความสอดคลองกับแผน

ตอบสนองและสนับสนุนตอแผน

ยุทธศาสตรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ และ

ยุทธศาสตรทั้งวิสัยทัศน ภารกิจ รวมทั้ง

ยุทธศาสตรที่สําคัญ

กลยุทธขององคกร และมีการระบุ
โครงการที่เกี่ยวของ 4 ประเด็น

1.2 แผนปฏิบัติการสารสนเทศ

5%

1

ยังไมไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปบัญชี 2562 มีองคประกอบ
หลักที่ดีครบถวน
2. ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) (น้ําหนัก 40%)
2.1 ความเพียงพอของระบบการ
บริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุน

40%

5

มีระบบรายงานผล เชน Mreport,
รายงานอัตโนมัติ (สงตรงทางเมล) ที่สงให

ประเด็น

น้ําหนัก

คะแนน
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การตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS)

ผูบริหารทุกเชาวันจันทร

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 25%)
3.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

25%

1

ประเมินจากแผนงานที่ 1 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ตาม

ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน

แผนปฏิบัติการป 2561 ซึ่งประกอบดวย
6 โครงการ ซึ่งไดรายงานความกาวหนา
ไตรมาส 2 ตอคณะอนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รอยละ 66.0
4. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน (น้าํ หนัก 25%)
ประเมินจาก KPI องคกร คือระบบ
4.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน

ติดตามความกาวหนาโครงการออนไลน
25%

1

โดยเกณฑ ระดับ 1 = 70% ระดับ 5 =
90% โดยสิ้นไตรมาส 2 ผลที่ไดประมาณ
30%

คะแนนรวม

100%

2.80

5.5 ตัวชี้วัดที่ 18 การบริหารทรัพยากรบุคคล
คะแนนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลได 2.55 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ประเด็น

น้ําหนัก

คะแนน
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1. ปจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก 30%)

ประเด็น
1.1 มีปจจัยพื้นฐาน

น้ําหนัก

คะแนน

30%

5
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- มีโครงสรางการบริหารและคําบรรยายลักษณะงานที่

(Fundamental) ใน

สอดคลองกับกลยุทธขององคกร โดยไดมีการจัดทํา

การบริหารทรัพยากร

Standard Profile และ Position Profile ของแตละ

บุคคล

ตําแหนงงาน และนําไปใชในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร
- มีการนําผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใชในการ
วางแผนพัฒนาโดยผูบังคับบัญชาและเจาหนาที่ โดย
ผูบังคับบัญชาจัดทําแผนบุคลากร ประจําป และเจาหนาที่
จัดทําแผนพัฒนาตนเอง รวมถึงใชประกอบการปรับ
เงินเดือนและคาตอบแทนตามแผนงาน และเปนขอมูล
สําหรับการเลื่อนระดับ

2. การเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก 70%)
2.1 ระดับความสําเร็จ

35%

1

ดําเนินการไดตามแผนปฏิบัติงาน ป 2561 โดยมีการ

ในการเพิ่ม

ดําเนินการแลวประมาณ รอยละ 60 ระยะเวลาเปนไปตาม

ประสิทธิภาพดานการ

แผนที่กําหนดไว

จัดการทรัพยากร
บุคคลและการ
ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ป
2561
2.2 การจัดทํา/

35%

2

มีการทบทวน และจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 3 ป และ

ทบทวนแผน

อยูระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติ

ยุทธศาสตรและแผน

การประจําปบัญชี 2562

ปฎิบัติการฯ ประจําป
บัญชี 2562

ประเด็น

น้ําหนัก

คะแนน

คะแนนรวม

100%

2.55
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