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1

บทสรุปผูบริหาร

(ราง) รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดนําหลักการ Balanced Scorecard ซึ่ง
เปนแนวทางของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการที่อยูใน
ขอบเขตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มาประยุกตใชในการประเมินผล
การดําเนินงานขององคการตั้งแตปงบประมาณ 2553 โดยในปงบประมาณ 2556 ไดมีการนํากรอบหลักเกณฑ
การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาประยุกตใชเพิ่มเติม และ
ไดมีการปรับรูปแบบตัวชี้วัดใหสอดคลองกับการประเมินผลในบริบทและขอเท็จจริงของการดําเนินงานสราง
เสริมสุขภาพของ สสส.
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ คณะกรรมการประเมินผลฯ กําหนดใหสํานักงานฯ ยังคงกรอบตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานใน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 2) ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 3) ดานการเงิน
4) ดานปฏิบัติการ และ 5) ดานทุนหมุนเวียน โดยมีตัวชี้วัดในการประเมินผลการดําเนิน งานขององค การ
จํานวนทั้งสิ้น 15 ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดยอย)
แผนภาพที่ 1 : แสดงตัวชี้วัดองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานฯ ไดมีการทบทวนและพัฒนาการกําหนดตัวชี้วัด รวมทั้งเกณฑ
การประเมินผลการดําเนินงานแตละดาน ใหสามารถนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ : ใหความสําคัญในการบูรณาการงานรวมกัน จึงไดกําหนดใหมีตัวชี้วัด
บูรณาการ และตัวชี้วัดวาระกลาง (ความรอบรูดานสุขภาพ และธนาคารเวลา) ในการประเมินผลการดําเนินงาน
(จากเดิมมีเฉพาะตัวชี้วัดบูรณาการ)
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย : ใหความสําคัญตอขององคการเพิ่มมากขึ้นทั้งประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย
และสื่อมวลชน เปนตน จึงมีการปรับคาน้ําหนักคะแนนดานผูมีสวนไดสวนเสีย เปนรอยละ 14 (จากเดิมกําหนดไว
ที่รอยละ 12) และไดมีการเพิ่มตัวชี้วัดใหม 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดยอยที่ 4.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน Thaihealth Academy ตัวชี้วัดยอยที่ 4.2 รอยละของภาคีเครือขายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก
สสส. และรายงานวาไดนําความรูไปใชในการดําเนินงาน
นอกจากนั้น ยังไดมีการปรับในวิธีการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก การปรับกลุมตัวอยาง
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย และสื่อมวลชนตอการดําเนินงานของ
สสส. (จากเดิม ที่ใชเฉพาะกลุมภาคีเครือขาย เปน การใชขอมูลของ 3 กลุม ไดแก ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย
และสื่อมวลชน เพื่อใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ)
ดานการเงิน : ไดมีการตัดตัวชี้วัดการบริหารจัดการเงินทุนที่ยังไมถึงกําหนดเบิกจาย (คาน้ําหนัก รอยละ
3) ออก และ ปรับลดคาน้ําหนักคะแนนดานการเงิน เปนรอยละ 16 (จากเดิมกําหนดไวที่รอยละ 18)
ดานปฏิบัติการ : ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในการจัดทําสถาปตยกรรมองคการ เปน ตัวชี้วัดยอยที่
10.2 เปน ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565
ในสวนของการปรับวิธีการวัดและประเมินผล จํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 1) การปรับแกนิยาม ตัวชี้วัดที่
8 รอยละของโครงการที่ดําเนินการลาชากวากําหนด จาก “โครงการลาชาเกิน 3 เดือนขึ้นไป” เปน “โครง
การลาชาเกิน 3 เดือน-1 ป” และ 2) ปรับแหลงขอมูลที่ใชในการคํานวณ ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 รอยละของ
โครงการที่ใชงานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน จาก “รายงานความกาวหนา หรือ รายงาน
การเงิน” เปน “รายงานความกาวหนา”
ดานทุนหมุนเวียน : ไดมีการปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิม ดานพัฒนาทุนหมุนเวียน เปน ดานทุนหมุนเวียน
เพื่อใหสะทอนกับการดําเนินงาน
กรอบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตามแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
แนวนโยบายและจุดเนนสําหรับการดําเนินงานไวทั้งหมด 5 ขอไดแก
1. ใชทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตร 10 ป เพื่อการบูรณาการการทํางาน และมุงเนนความเปน
ธรรมทางสุขภาพ
2. ตอบสนองแนวนโยบายการปฏิ รู ป สังคมและเศรษฐกิจ ตามทิศทางของยุทธศาสตรการพั ฒ นา
ประเทศ
3. สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน (SDGs)
4. เนนความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับพลวัตเชิงพื้นที่ และกลุมประชากร
5. พัฒนานวัตกรรม และใชเทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
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ทั้งนี้ สสส. ยังคงขับเคลื่อนงานสรางเสริมสุขภาพตามกรอบวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ภายใตการดําเนินงานตามแผนหลัก จํานวน 15 แผน ไดแก แผน
ควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด แผนจัดการความปลอดภัยทางถนนและภัย
พิบัติ แผนควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แผนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ แผนสุขภาวะชุมชน แผนสุขภาวะ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว แผนสรางเสริมสุขภาวะในองคการ แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย แผนระบบสื่อ
และวิถีสุขภาวะทางปญญา แผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ แผนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ผานระบบบริการสุขภาพ แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ แผนอาหารเพื่อสุข
ภาวะ และแผนสรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ทั้งนี้
สรุปผลการดําเนินงานในแตละดาน ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : แสดงคะแนนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั องคการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
คาน้ําหนัก คะแนน
องคประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองคการ
(%)
1. ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ (35%)
องคประกอบที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามพันธกิจของ สสส.
ตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตามเปาประสงค
35
ที่ 1-6 ของ สสส.
- คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (25%)
3.18
- คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดบูรณาการ
2.32
และตัวชี้วัดวาระกลาง (10%)
2. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย (14%)
องคประกอบที่ 2.1 ความสําเร็จของการตอบสนองตอภาคการเมืองและนโยบาย
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอนโยบาย/มติ/
4
รอผล
ขอแนะนํา/ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร
ปลายป
วุฒิสภา
และคณะกรรมการประเมินผล
องคประกอบที่ 2.2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สสส.
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย และ
4
รอผล
สื่อมวลชนตอการดําเนินงานของ สสส.
ปลายป
องคประกอบที่ 2.3 ความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพของภาคี
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพของภาคี
(6%)
ตัวชี้วัดยอยที่ 4.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน
Thaihealth Academy
ตัวชี้วัดยอยที่ 4.2 รอยละของภาคีเครือขายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก
สสส. และรายงานวาไดนําความรูไปใชในการดําเนินงาน
3. ดานการเงิน (16%)
องคประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเปาหมาย
ของแผนประจําป
องคประกอบที่ 3.2 การเบิกจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
แผนการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (7%)
ตัวชี้วัดยอยที่ 6.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณโครงการตอเนื่อง
ที่จายจริงเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณ
โครงการตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติ

3

2.00

3

รอผล
ปลายป

6

0.51

4

0.83
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องคประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองคการ
ตัวชี้วัดยอยที่ 6.2 รอยละของการเบิกจายงบประมาณโครงการใหมที่
จายจริงเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณ
โครงการใหมที่ไดรับอนุมัติ
องคประกอบที่ 3.3 การจัดการดานการเงิน การบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 7 สสส. สงรายงานการรับและการใชจายเงิน ใหกรมบัญชีกลางได
ตามกําหนดเวลา
4. ดานปฏิบัติการ (15%)
องคประกอบที่ 4.1 การบริหารจัดการโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของโครงการที่ดําเนินการลาชากวากําหนด
องคประกอบที่ 4.2 การจัดการความรูภายใน สสส.
ตัวชี้วัดที่ 9 คาเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรูภายในองคการดานพัฒนา
บุคลากร
องคประกอบที่ 4.3 การพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 10 ความกาวหนาของการพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล
(6%)
ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 รอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงาน
ความกาวหนาโครงการออนไลน
ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานที่สําคัญตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565
5. ดานทุนหมุนเวียน (20%)
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการตรวจสอบ
ภายใน
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
รวม
คาคะแนนรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

คาน้ําหนัก
(%)
3

คะแนน

3

5.00

4

3.69

5

1.00

4

1.87

2

1.00

4

4

รอผล
ปลายป
รอผล
ปลายป
4.63

4

4.40

4

รอผล
ปลายป

4

100
77%

0.51

2.56*

หมายเหตุ * คํานวณจากตัวชี้วัดองคการ 12 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 77 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (15 ตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัดยอย)
สวนตัวชี้วัดที่เหลือ จํานวน 6 ตัวชี้วัด ตองรอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ
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แผนภาพที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคการ จําแนกตามดาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
คะแนน
5.00
4.00
3.00

4.52
3.60
2.71 2.93
2.00

2.00
1.00
0.00

2.50
1.40 1.43

1.95

รอผลปลายป

ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2562

ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ 2563

หมายเหตุ จํานวนตัวชี้วัดและคาน้ําหนักในแตละดานที่นํามาวัดผลไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความแตกตาง
จาก พ.ศ.2563 โดยดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ดานการเงิน ดานปฏิบัติการ และดานทุนหมุนเวียน มีจํานวนตัวชี้วัดที่วัดผลได
ในไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เทากัน มีเพียงดานผูมีสวนไดสวนเสียเทานั้นที่มีความแตกตาง
กัน

ตารางที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคการ จํานวนตัวชี้วัด คาน้ําหนัก จําแนกตาม
ดาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาน
ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานการเงิน
ดานปฏิบัติการ
ดานทุนหมุนเวียน
รวม

จํานวนตัวชี้วัด
1
1
4
4
2
12

น้ําหนัก (%)
35
3
16
15
8
77

คะแนนเฉลี่ย
2.93
2.00
1.43
1.95
4.52
2.56*

หมายเหตุ * คํานวณจากตัวชี้วัดองคการ 12 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 77 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (15 ตัวชี้วัดหลัก 6 ตัวชี้วัดยอย)
สวนตัวชี้วัดที่เหลือ จํานวน 6 ตัวชี้วัด ตองรอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ

7

ผลการดําเนินงาน :
ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
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ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามเปาประสงค
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 15 แผน
- ตัวชี้วัดหลักไดคะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
- ตัวชี้วัดบูรณาการและตัวชี้วัดวาระกลางไดคะแนนเฉลี่ย 2.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลสั มฤทธิ์ การดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิจ ของ สสส. จะถูกวัดโดยตัว ชี้วัดระดับ ความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงานตามเปาประสงค 6 เปาประสงค ซึ่งมีคาน้ําหนักของตัวชี้วัดหลักเทากับรอยละ 25 และ คาน้ําหนัก
ของตัวชี้วัดบูรณาการและตัวชี้วัดวาระกลางเทากับรอยละ 10 โดยเปนการวัดผลการดําเนินงานเปนรายแผน
ตามแผนหลักทั้ง 15 แผน ซึ่งแตละแผนจะมีการกําหนดแผนการดําเนินงานและตัวชี้วัดระดับแผน
ในป พ.ศ. 2563 มีการกําหนดตัวชี้วัดระดับแผนทั้ง 15 แผน รวมทั้งหมด 150 ตัวชี้วัด (158 ตัวชี้วัดราย
ยอย) ประกอบดวย ตัวชี้วัดหลัก จํานวน 107 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดบูรณาการ จํานวน 21 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดวาระกลาง
จํานวน 22 ตัวชี้วัด (ความรอบรู ดานสุขภาพ จํานวน 15 ตัวชี้วัด และ ธนาคารเวลา จํานวน 7 ตัวชี้วัด) แต ละ
ตัวชี้วัดจะกําหนดคาคะแนนความสําเร็จไว 6 ระดับไดแก 0 คะแนน (หมายถึง อยูในระหวางดําเนินการที่ผลงานยัง
ไมถึงเกณฑคะแนนที่ 1) และมีคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน (หมายถึง มีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายและใหผล
ในระดับผลลัพธหรือผลกระทบ)
การประเมินผลคะแนนในแตละแผนจะเปนการประเมินตนเองของแตละแผนตามเกณฑคาคะแนนที่ผาน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายแผนของ สสส. ประจําป
2563 -2564 ในชวงตนปงบประมาณ จากนั้นจึงนําเขาสูกระบวนการพิจารณาตัดสินผลคะแนนขั้นสุดทายโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายแผนของ สสส. ประจําป 2563 -2564 ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่มี ีตัวแทนคณะกรรมการประเมินผลฯ และตัวแทนคณะกรรมการบริหารแผนทั้ง 8 คณะ
ดังนี้
1. พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร
2. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
3. ศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน
4. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
5. นพ.วิวัฒน โรจนพิทยากร
6. ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม
7. นางประภาศรี บุญวิเศษ
8. นายสุจิตต ไตรพิทักษ
9. รศ.นพ.ปญญา ไขมุก
10. นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
11. นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล
12. นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

ประธานกรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล)
กรรมการ
(ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล)
กรรมการ
(ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล)
กรรมการ
(ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล)
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 1)
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 2)
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3)
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 4)
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 5)
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 6)
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 7)
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 8)
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การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลคะแนนในภาพรวมของทั้ง 15
แผน อยูที่คะแนนเฉลี่ย 2.99 คะแนน โดยตัวชี้วัดหลักไดคะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน และ ตัวชี้วัดบูรณาการและ
ตัวชี้วัดวาระกลางไดคะแนนเฉลี่ย 2.32 คะแนน (คํานวนถวงน้ําหนักตามสัดสวนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ)
เมื่อมีการพิจารณาคะแนนแยกตามรายแผน จะพบวาผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 แผนที่มีผลการดําเนินงานโดยรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จําแนกตามตัวชี้วัดหลัก ไดแก
แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ 4.41 คะแนน แผนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ ได 4.33 คะแนน และแผนควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด ได 3.93 คะแนน และตัวชี้วัดบูรณาการ ไดแก แผนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพผานระบบบริการสุขภาพ ได 4.04 คะแนน แผนสรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ ได 4.00 คะแนน และแผน
อาหารเพื่อสุขภาวะ ได 3.20 คะแนน ทั้งนี้ มีรายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานรายแผน ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 : แสดงคะแนนผลการดําเนินงานรายแผนตามเกณฑประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของแผน
หลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ตัวชี้วัด
คะแนน
บูรณาการ ประเมิน
แผน
ตัวชี้วัดหลัก
และตัวชี้วัด ตนเองราย
วาระกลาง
แผน
แผน 1 แผนควบคุมยาสูบ
3.00
1.20
2.55
แผน 2 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด
3.93
0.80
3.15
แผน 3 แผนการจัดการความปลอดภัยและปจจัยเสี่ยงทาง
3.80
1.60
3.25
สังคม
แผน 4 แผนควบคุมปจจัยเสี่ยงสุขภาพ
2.86
2.33
2.70
แผน 5 แผนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ
4.33
2.76
3.94
แผน 6 แผนสุขภาวะชุมชน
2.19
2.00
2.14
แผน 7 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
2.80
2.60
2.75
แผน 8 แผนสรางเสริมสุขภาวะในองคกร
3.80
2.40
3.45
แผน 9 แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย
2.78
2.92
2.83
แผน 10 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปญญา
2.60
2.80
2.65
แผน 11 แผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ
2.87
2.20
2.70
แผน 12 แผนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพผานระบบ
2.20
4.04
2.66
บริการสุขภาพ
แผน 13 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสราง
2.89
3.00
2.90
เสริมสุขภาพ
แผน 14 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
4.41
3.20
4.11
แผน 15 แผนสรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ
3.56
4.00
3.60
คะแนนรวมเฉลี่ย
คะแนนรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
(รายแผน)

3.20

2.52

3.03

3.18

2.32

2.99
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แผนภาพที่ 3 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
5.00
3.93 3.80

4.00
3.00
2.00
1.00

4.33

3.00

3.80
2.86
2.33

1.20

2.80

2.76

1.60

2.192.00

2.60

2.40

4.41

4.04
2.92 2.60
2.80 2.87
2.78

2.89

3.00

4.00

3.56

3.20

2.20 2.20

0.80

0.00

ตัวชี้วัดหลัก

ตัวชี้วัดบูรณาการและตัวชี้วัดวาระกลาง

โดยจํานวนตัวชี้วัดสวนใหญ รอยละ 65.2 (จํานวน 103 ตัวชี้วัด) มีระดับคะแนนไมเกิน 3.00 คะแนน
เนื่องจากเกณฑคาคะแนนที่ไดกําหนดไว เปนการวัดผลตอนสิ้นปงบประมาณ ทําใหมีผลการดําเนินการเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่กําหนดไว มีคะแนนนอยหรือยังไมมีคะแนน แตอยางไรก็ตามมีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานดี
มากโดยได 5 คะแนนแล ว เมื่ อเที ยบกั บ เกณฑคะแนน จํานวน 31 ตัว ชี้วัด (คิดเปน รอยละ 19.6) ทั้ งนี้ มี
รายละเอียดจํานวนและรอยละของตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับเกณฑคะแนนระดับตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4: จํ า นวนและร อยละของตั ว ชี้ วัดตามเกณฑคะแนนระดับ ตาง ๆ ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2 ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2563
คะแนน
จํานวนตัวชี้วัด
รอยละ
0
17
10.76
1
8
5.06
2
39
24.68
3
39
24.68
4
24
15.19
5
31
19.62
รวม
158*
100.0
หมายเหตุ * จํานวนตัวชี้วัดรวม 150 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ บางตัวชี้วัดมีตัวชี้วัดยอย เมื่อรวมตัวชี้วัดยอยทั้งหมดจะเทากับ 158
ตัวชี้วัด
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ผลการดําเนินงาน :
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
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องคประกอบที่ 2.1 ความสําเร็จของการตอบสนองตอภาคการเมืองและนโยบาย
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอนโยบาย/มติ/ขอแนะนํา/ขอสังเกตของ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั ว ชี้ วั ด นี้ เ ป น การนํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานของ สสส. ที่ ส ามารถตอบสนองต อ นโยบาย/มติ /
ขอแนะนํา/ขอสังเกตจากผูมีอํานาจที่เกี่ยวของไดแก คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และคณะกรรมการประเมินผล
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องคประกอบที่ 2.2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สสส.
ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย และสื่อมวลชนตอ
การดําเนินงานของ สสส.
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดการรับรูและยอมรับตอภาพลักษณของ สสส. ซึ่งวัดจากคาคะแนนเฉลี่ยจากกลุมผู
มีสวนไดสวนเสีย 3 กลุม ไดแก ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย และกลุมสื่อมวลชน ในรอบสํารวจปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและพัฒนาสํารวจภาพลักษณองคกร ซี่งมีรองผูจัดการกองทุน สสส./
ผูชวยผูจัดการกองทุน สสส. เปนประธาน และมีสวนงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางานอีก 8 สวนงาน โดยผล
การดําเนินงานที่ ผานมา มีการวางแนวทางการพัฒนาหลั กเกณฑการทําวิจัยภาพลักษณและขอบเขตการ
ดํ า เนิ น งาน เพื่ อให ได มาตรฐานและสอดคลองกับตัวชี้วัดองคกร ซึ่งกระบวนการดําเนิน งานขณะนี้ อยูใน
กระบวนการจัดหาผูรับจางสํารวจภาพลักษณ ดวยวิธีการประกวดราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส

15

องคประกอบที่ 2.3 ความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพของภาคี
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพของภาคี
ตัวชี้วัดยอยที่ 4.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน Thaihealth Academy
ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน Thaihealth Academy
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 2.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดความสําเร็จของการจัดตั้ง ThaiHealth Academy ใหเปนหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพภาคี และสนับสนุนการบริหารจัดการใหเกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งวัดจากการประเมินตนเองจากการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. เกิ ด ร า งแผนการดํ า เนิ น งานของ ThaiHealth Academy (Business Plan) ในรู ป แบบหน ว ย
บริการรูปแบบพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพภาคี และสนับสนุนการ
บริหารจัดการใหเกิดความยั่งยืน
2. เกิ ดร า งระเบี ย บกองทุ น ฯ ว า ดว ยการจัดตั้งและการบริห ารสถาบัน การเรีย นรูการสรางเสริม
สุขภาพ พ.ศ.... ที่เปนไปตามระเบียบกองทุนฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งหนวยงาน
ลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2562
3. คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พิจารณาเห็นชอบรางระเบียบฯ วาดวย
การจั ด ตั้ ง และการบริ ห ารสถาบั น การเรี ย นรู ก ารสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ พ.ศ.... ในการประชุ ม
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ อยูระหวางการเสนอลงนามในรางระเบียบฯ เพื่อใหมีผลบังคับใชตอไป
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ตัวชี้วัดยอยที่ 4.2 รอยละของภาคีเครือขายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานวา
ไดนําความรูไปใชในการดําเนินงาน
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอยละของภาคีเครื อขายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานวาไดนําความรูไปใชในการ
ดําเนินงาน จะวัดโดยการสํารวจ “การเก็บขอมูลของรายงานการนําความรูจากการเขารวมพัฒนาศักยภาพไป
ใชในการขับเคลื่อนโครงการ/แผนงาน” ใชวิธีการสุมตัวอยางภาคีเครือขายที่เขารวมอบรม/เวที/กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับนักสรางเสริมสุขภาพ (Core Competency) ปงบประมาณ
พ.ศ.2563 และใช แบบสอบถามด า นการนํ าความรูห รือประโยชนจ ากหลักสูตร เวที หรือกิจ กรรมพัฒ นา
ศักยภาพไปใชในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งมีการติดตามหลังจบการอบรม/เวที/กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพไปแลว 2-3 เดือน
เนื่องจากเปนการวัดผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอสรุปผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. มีผูไดรับการพัฒนาศักยภาพจํานวน 195 คน เปนภาคีเครือขาย 183 คน และเจาหนาที่ สสส. 12
คน จากการอบรมพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับนักสรางเสริมสุขภาพ (Core
Competency) จํานวน 6 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรหลักการและแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ
2) หลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ
3) หลักสูตรการสรางและบริหารเครือขาย
4) หลักสูตรการจัดการความรู (การถอดบทเรียน)
5) หลักสูตรการพัฒนาตัวตนภายในและการนําทีม
6) หลักสูตรการจัดการความยั่งยืน
2. วางแผนการติดตามผลการนําความรูจากการเขารวมพัฒนาศักยภาพไปใชในการขับเคลื่อน
โครงการ/แผนงาน ชวงเดือนเมษายน 2563
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ผลการดําเนินงาน :
ดานการเงิน

18

องคประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเปาหมายของแผนประจําป
อนุมัติงบประมาณไดรอยละ 45.8 คิดเปนคะแนนได 0.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 สสส. ไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม ทั้งสิ้น 1,767.81 ลานบาท
จากเปาหมายการอนุมัติที่ 3,585 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.8 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : แสดงจํานวนและรอยละของงบประมาณโครงการที่อนุมัติจริงเปรียบเทียบเปาหมายของแผนประจําป
จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผน
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-ระบบและกลไก
14-อาหาร
15-สรางเสริมความเขาใจ
17-กลุมงานกลาง
รวม

ผลการอนุมัติงบประมาณ (ลานบาท)
เปาทั้งป 2563
อนุมัติจริง
310.00
105.24
330.00
73.35
260.00
131.32
170.00
42.09
210.00
108.20
360.00
125.16
245.00
124.45
130.00
53.57
210.00
135.59
220.00
147.98
300.00
192.18
190.00
14.86
187.00
64.63
170.00
138.03
420.00
311.15
146.00
0.00
3,858.00
1,767.81

รอยละ
33.9
22.2
50.5
24.8
51.5
34.8
50.8
41.2
64.6
67.3
64.1
7.8
34.6
81.2
74.1
0.00
45.8

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM01) รายงานอนุมัติตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอมูล ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563
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องคประกอบที่ 3.2 การเบิกจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจาย
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ตัวชี้วัดยอยที 6.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณโครงการตอเนื่องที่จายจริงเทียบกับ
แผนการเบิกจายงบประมาณโครงการตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติ
รอยละในการเบิกจายงบประมาณของโครงการตอเนื่องไดรอยละ 63.96 คิดเปนคะแนนได 0.83 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
พบวา สสส. มีการเบิกจายงบประมาณของโครงการตอเนื่อง จํานวน 1,349,15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.96 ของ
แผนการเบิกจายงบประมาณโครงการตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติ (2,109.49 ลานบาท) ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : รอยละในการเบิกจายงบประมาณของโครงการต อเนื่ องที่จายจริ งเทีย บกับ แผนการเบิ กจ าย
งบประมาณโครงการตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติ จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 –
มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผน
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
17-กลุมงานกลาง
รวม

เปาเบิกจายทั้งป 2563
(ลานบาท)
258.00
163.00
173.91
153.56
150.44
295.92
161.00
129.03
108.84
68.30
132.51
108.36
87.08
81.76
10.26
27.52
2,109.49

เบิกจาย
(ลานบาท)
147.75
115.65
111.14
97.28
89.61
149.98
111.30
70.31
99.01
58.72
87.74
59.69
50.28
73.45
7.71
19.53
1,349.15

รอยละ
57.27
70.95
63.91
63.35
59.57
50.68
69.13
54.49
90.97
85.98
66.21
55.08
57.74
89.83
75.18
70.94
63.96

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM05) รายงานอนุมัติตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอมูล ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563
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ตัวชี้วัดยอยที่ 6.2 รอยละของการเบิกจายงบประมาณโครงการใหมที่จายจริงเทียบกับ
แผนการเบิกจายงบประมาณโครงการใหมที่ไดรับอนุมัติ
รอยละในการเบิกจายงบประมาณของโครงการใหมไดรอยละ 38.06 คิดเปนคะแนนได 0.51 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
พบวา สสส. มีการเบิกจายงบประมาณของโครงการใหม จํานวน 424.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.09 ของ
แผนการเบิกจายงบประมาณโครงการใหมที่ไดรับอนุมัติ (1,114.66 ลานบาท) ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 : ร อ ยละในการเบิ ก จ า ยงบประมาณของโครงการใหม ที่ จ า ยจริ ง เที ย บกั บ แผนการเบิ ก จ า ย
งบประมาณโครงการใหมที่ไดรับอนุมัติ จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 –
มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผน
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
17-กลุมงานกลาง
รวม

เปาเบิกจายทั้งป 2563
(ลานบาท)
64.90
98.58
80.78
42.05
67.29
88.58
76.38
36.74
90.00
120.72
164.81
52.47
36.08
82.33
12.94
0.00
1,114.66

เบิกจาย
(ลานบาท)

39.11
25.12
39.22
13.64
21.69
8.53
33.52
1.53
54.29
58.83
69.99
2.15
11.14
44.92
0.95
0.00
424.62

รอยละ
60.26
25.48
48.56
32.43
32.24
9.63
43.89
4.17
60.32
48.73
42.46
4.10
30.89
54.56
7.30
0.00
38.09

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM05) รายงานอนุมัติตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอมูล ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563
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องคประกอบที่ 3.3 การจัดการดานการเงิน การบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 7 สสส. สงรายงานการรับและการใชจายเงิน ใหกรมบัญชีกลางไดตามกําหนดเวลา
สสส. สงรายงานการรับและการใชจายเงินใหกรมบัญชีกลางภายใน 60. วัน นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ
คิดเปนคะแนนได 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 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
(เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม) จนถึงวันที่กรมบัญชีกลางไดประทับตรารับหนังสือจากสวนราชการและตองมีรูปแบบ
ที่ถูกตองครบถวน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสส. ไดจัดสงรายงานใหกรมบัญชีกลางในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562 หรือ 59 วัน นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ (เริ่มนับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562)
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ผลการดําเนินงาน:
ดานปฏิบัติการ
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องคประกอบที่ 4.1 การบริหารจัดการโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของโครงการที่ดําเนินการลาชากวากําหนด
รอยละโครงการลาชาของ สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 คํานวณคะแนนจาก 4 เงื่อนไข โดยแตละเงื่อนไขใหน้ําหนัก 25% คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมิน
องคการของ สสส. เทากับ 3.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ดังมีรายละเอียดแตละเงื่อนไข ดังนี้
ตามโครงการ
(3) ลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป
รอยละ 8.44 คิดเปน 2.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(4) ลาชาเกิน 1 ป ขึ้นไป
รอยละ 2.52 คิดเปน 3.48 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตามงบประมาณ
(1) ลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป
รอยละ 0.97 คิดเปน 4.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(2) ลาชาเกิน 1 ป ขึ้นไป
รอยละ 0.69 คิดเปน 4.62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
การพิจารณารอยละโครงการลาชานั้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการพิจารณาโครงการที่ลาชาเกิน
3 เดือน – 1 ป และโครงการที่ลาชาเกิน 1 ปขึ้นไป โดยจะพิจารณาใน 2 มิติ ไดแก มิติเรื่องรอยละของจํานวน
โครงการที่ลาชาเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการที่อยูระหวางดําเนินการทั้งหมด และรอยละของงบประมาณ
โครงการที่ลาชา เปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการที่อยูระหวางดําเนินการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อใหเปนการ
ประเมินผลที่สอดคลองกับการดําเนินงานและการควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการทั้งสิ้น 2,464 โครงการ โดยในจํานวนนี้มีโครงการที่ดําเนินการลาชาคือยังไมสามารถปด
หรือ ยุติ หรือ ยกเลิกโครงการไดหลังจากลวงเลยเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไวในขอตกลงหรือตามที่ไดรับการอนุมัติ
ใหขยายเวลาได) มาแลวเกิน 3 เดือน – 1 ป จํานวน 208 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.44 และลาชามาแลวเกิน
กวา 1 ป จํานวน 62 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.52 โดยจํานวนโครงการลาชาตามแผนปฏิบัติการแสดงใน
ตารางที่ 8

24
ตารางที่ 8 : แสดงจํานวนและรอยละโครงการลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป และเกิน 1 ป เทียบโครงการที่อยู
ระหว า ง ดํ า เนิ น การ จํ า แนกรายแผน ณ สิ้น ไตรมาสที่ 2 (ตุ ล าคม 2562 – มี น าคม 2563)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาชาเกินกวา
จํานวนโครงการ
ลาชาเกินกวา 1 ป
3 เดือน – 1 ป
ทั้งหมดที่อยู
แผน
ระหวาง
จํานวน
จํานวน
รอยละ
รอยละ
ดําเนินการ
โครงการ
โครงการ
01-ยาสูบ
80
12
15.00
02-แอลกอฮอล
119
23
19.33
5
4.20
03-ความปลอดภัย
159
19
11.95
21
13.21
04-ปจจัยเสี่ยง
64
7
10.94
3
4.69
05-ประชากรกลุมเฉพาะ
101
11
10.89
2
1.98
06-ชุมชน
209
67
32.06
12
5.74
07-สุขภาวะเด็ก
76
8
10.53
4
5.26
08-สุขภาวะองคกร
55
7
12.73
7
12.73
09-กิจกรรมทางกาย
93
11
11.83
3
3.23
10-ระบบสื่อ
60
4
6.67
11-สรางสรรคโอกาส
1,282
32
2.50
12-ระบบบริการ
30
1
3.33
4
13.33
13-ระบบและกลไกสนับสนุน
44
1
2.27
14-อาหาร
62
1
1.61
15-สรางเสริมความเขาใจ
20
1
5.00
17-กลุมงานกลาง
10
3
30.00
1
10.00
2,464
208
8.44
62
2.52
รวม
ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลน ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 และขอมูลเบิกจายในระบบ SAGE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน
งบประมาณทั้งหมดที่อยูระหวางดําเนินการทั้งสิ้น 9,290.68 ลานบาท โดยพบวางบประมาณของ โครงการลาชาเกิน
3 เดือน – 1 ป จํานวน 89.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.97 ของงบประมาณโครงการที่ยังดําเนินการอยู และ
งบประมาณของ โครงการลาชาเกินกวา 1 ป จํานวน 64.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.69 โดยจํานวนงบประมาณ
ของโครงการลาชาตามแผนปฏิบตั ิการแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 : แสดงจํานวนและรอยละของงบประมาณโครงการลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป และเกิน 1 ป เทียบ
โครงการที่อยูระหวาง ดําเนินการ จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม
2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาชาเกินกวา
จํานวนงบประมาณ
ลาชาเกินกวา 1 ป
3 เดือน – 1 ป
ทั้งหมดที่อยู
แผน
ระหวาง
งบประมาณ
งบประมาณ
รอยละ
รอยละ
ดําเนินการ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
01-ยาสูบ
904.14
9.58
1.06
02-แอลกอฮอล
980.87
2.74
0.28
0.11
0.01
03-ความปลอดภัย
876.28
11.99
1.37
6.92
0.79
04-ปจจัยเสี่ยง
499.89
7.14
1.43
5.31
1.06
05-ประชากรกลุมเฉพาะ
585.61
10.96
1.87
0.48
0.08
06-ชุมชน
1,727.49
21.29
1.23
21.39
1.24
07-สุขภาวะเด็ก
628.94
5.33
0.85
1.93
0.31
08-สุขภาวะองคกร
505.35
6.34
1.26
7.24
1.43
09-กิจกรรมทางกาย
500.72
2.93
0.58
1.04
0.21
10-ระบบสื่อ
366.42
0.50
0.14
11-สรางสรรคโอกาส
541.33
3.62
0.67
12-ระบบบริการ
373.23
0.11
0.03
14.89
3.99
13-ระบบและกลไกสนับสนุน
293.65
0.35
0.12
14-อาหาร
364.14
0.60
0.17
15-สรางเสริมความเขาใจ
41.69
0.23
0.56
17-กลุมงานกลาง
100.95
6.13
6.08
4.80
4.75
รวม
9,290.68
89.85
0.97
64.09
0.69
ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลน ขอมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 และขอมูลเบิกจายในระบบ SAGE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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องคประกอบที่ 4.2 การบริหารจัดการความรูภ ายใน สสส.
ตัวชี้วัดที่ 9 คาเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรูภายในองคการดานพัฒนาบุคลากร
การจัดการความรูภายในองคการดานพัฒนาบุคลากร ไดผลการดําเนินงานเฉลี่ยดานพัฒนาบุคลากร รอยละ
40 ขึ้นไป ดังนั้นคาเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรูภายในองคการดานพัฒนาบุคลากร
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
สสส. เปนองคกรแหงการเรียนรู คือมีการจัดการความรู เกิดการถายทอดความรูภายในองคกร
เพื่อใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ โดยมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนให
เกิดการเรียนรู ตอยอด ขยายผลไดอยางรวดเร็ว
ตารางที่ 10: แสดงผลการดําเนินงานการจัดการความรูของ สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม
2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด/ประเด็น
น้ําหนัก คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 1 ดานพัฒนาบุคลากร (ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอย)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รอยละความสําเร็จ 50%
1
ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนานักจัดการความรู (KM
ของสํานัก/ฝาย โดยการสนับสนุน
Facilitator) โดยมีผูเขารวมจากสํานัก/ฝาย อยางนอย
1 คน ซึ่งแผนดังกลาวประกอบดวยการ 5 Module
FA (Facilitator) จัดใหมีกิจกรรม
1. KM 101 การจัดการความรูเบื้องตน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและ
2. KM 102 เครื่องมือการจัดการความรู
ภายนอกสํานัก/ฝาย
3. KM 103 การจัดทําสื่อ Multimedia ใน
กระบวนการจัดการความรู
4. KM 104 การเรียนรูผานการปฏิบัติ
5. KM105 การนําเสนอผลงาน
ทั้งนี้หลังการเรียนรูใน Module 2 แลว
KM Facilitator จะนําความรู และทักษะ ที่ไดจาก
เรียนรู ไปชวยสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในสํานัก/ฝาย และนําผลการดําเนินงานมา
นําเสนอใน Module 5
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละความสําเร็จ 50%
1
1) มีการสื่อสารใหสํานัก/ ฝาย กําหนดแนวทางการนํา
ของสํานัก/ฝาย มีการนําสื่อจาก
สื่อจากระบบ DOL ไปใชประโยชน ในการประชุม
ระบบ DOL มาใชในการทํางาน
Executive meeting ครั้งที่ 2/63 วันที่ 26
ของสํานัก/ฝาย ไดตามแผน
กุมภาพันธ 2563 โดยผูแทนฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2) สํานัก/ฝายมีการจัดทําแผนการใชงานสื่อ 22 สํานัก/
ฝาย จาก 23 สํานัก/ฝาย คิดเปนรอยละ 95.65
รวม
100%
1.00
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องคประกอบที่ 3.4 การพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 10 ความกาวหนาของการพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 10.1 รอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน
รอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน คิดเปนรอยละ 88.74
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 1.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวามีการใช
งานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน จํานวนนน 1,135 โครงการ จากทั้งหมด 1,279 โครงการ
คิดเปนรอยละ 88.74
ตารางที่ 11 : แสดงจํานวนและรอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน
จํ า แนกรายสํ า นั ก /ฝ า ย ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 2 (ตุ ล าคม 2562 – มี น าคม 2563) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สํานัก/ฝาย

จํานวนโครงการ ทั้งหมด
ที่อยูระหวางดําเนินการ

สํานัก 1
สํานัก 2
สํานัก 3
สํานัก 4
สํานัก 5
สํานัก 6
สํานัก 7
สํานัก 8
สํานัก 9
สํานัก 10
สภส.
ศรร.
สํานักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
ฝายติดตามประเมินผล
ฝายสื่อสารองคกร
สํานักวิชาการและนวัตรกรรม
รวม
ที่มา: ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูล ณ วันที่ 3 เม.ย.63

83
26
42
45
85
791
13
22
43
51
22
12
7
2
1
1,279

โครงการที่ใชงานระบบรายงาน
ความกาวหนาโครงการออนไลน
จํานวน
รอยละ
83
100
25
96.15
41
97.62
45
100.00
73
85.88
699
88.37
11
84.62
22
100.00
37
86.05
26
50.98
18
81.82
12
100.00
6
85.71
2
100.00
1
100.00
1,135
88.74
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ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล
สสส. พ.ศ.2563-2565
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น
ได (ราง) TOR เพื่อจัดซื้อจัดทางทั้ง 2 ระบบ แตไดผูพัฒนาระบบเพียง 1 ระบบ ไดแกระบบบริหารแผนและ
งบประมาณ สําหรับระบบบริหารโครงการอยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
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ผลการดําเนินงาน:
ดานทุนหมุนเวียน
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ดานทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 12 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป 2564
(น้ําหนัก 30%)
1) กําหนดทิศทางยุทธศาสตร และ
10%
อยูระหวางดําเนินการ
เปาประสงคจัดตั้งและพันธกิจของ
ทุนหมุนเวียน
2) การจัดใหมีหรือทบทวนแผน
10%
เสนอ รางกรอบแนวทางการจัดทําแผนงานการ
ยุทธศาสตร (3-5 ป) และ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอที่
แผนปฏิบัติการประจําป 2564 ที่
ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 11/62 เมื่อ
มีคุณภาพและระบุองคประกอบ
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
สําคัญครบถวน
3) ระยะเวลาการพิจารณาใหความ
10%
อยูระหวางดําเนินการ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจา ป
2564
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
(น้ําหนัก 25%)
25%
5 มีการรายงาน ผลการดําเนินงาน 5 ดานเปนราย
1) คณะกรรมการมีการติดตามผล
ไตรมาส ดังนี้
การปฏิบัติงานที่สําคัญ ของทุน
1) รายงานผลการดําเนินงานการบริหารงาน
หมุนเวียนอยางครบถวนและ
บุคคล ไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ
เพียงพอ
พ.ศ. 2563 ตอที่ประชุมคกก.กองทุน สสส.
ครั้งที่ 1/63 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ไตรมาสที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอที่ประชุมคกก.
กองทุน สสส. ครั้งที่ 1/63 เมื่อวันที่16
มกราคม 2563
3) รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงินไตร
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ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ
ที่ประชุม คกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 2/63
เมื่อ 20 กุมภาพันธ2563
4) รายงานความกาวหนาบริหารความเสี่ยง ไตรมาส
ที่ 1 ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต อ ที่
ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งที่ 2/63 เมื่ อ
20 กุมภาพันธ 2563
5) ผลการดํ า เนิ น งานด า นไม ใ ช ก ารเงิ น ตาม
วัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน มี
การรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่
ผานมาตอที่ป ระชุมคกก.กองทุน สสส. เป น
ประจําทุกเดือนตั้งแต ตุลาคม 2562-มีนาคม
2563
3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 25%)
1) การจัดใหมีระบบประเมินผล
25%
เสนอแผนปฏิบัติงานของผูจัดการกองทุน สสส .
ภายในทุนหมุนเวียน
ประจําป 2563 ตอที่ประชุมคกก.กองทุน สสส.
ครั้งที่ 3/63 เมื่อ 19 มีนาคม 2563
4. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย (น้ําหนัก 10%)
1) มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่
10%
1 มีการเปดเผยขอมูลในประเด็นการบริหาร
ครบถวน ถูกตง เชื่อถือได ทันกาล
งบประมาณกองทุนฯ การดําเนินงานตามพันธกิจ
โครงสรางการบริหารของทุนหมุนเวียน ขอมูล
คณะกรรมการ วัตถุประสคจัดตั้ง พันธกิจ และ
วิสัยทัศน การจัดซื้อจัดจาง กฎระเบียบ สสส.
ดังนี้
1) รางรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เสนอตอที่ประชุมประชุมคกก.กองทุน สสส.
ครั้งที่ 3/63 เมื่อ 19 มีนาคม 2563
ประกอบดวย การบริหารงบประมาณกองทุนฯ
การดําเนินงานตามพันธกิจ โครงสรางการ
บริหารของทุนหมุนเวียน ขอมูลคณะกรรมการ
วัตถุประสคจัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน
2) โครงสรางคณะกรรมการกองทุน
3) การจัดซื้อจัดจาง และการประกาศประกวด
ราคา จัดใหเผยแพรบนหนา website สสส.
4) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป
ถูกเสนอ ในรางกรอบแนวทางการจัดทํา
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การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตอที่ประชุมคกก.กองทุน สสส.
ครั้งที่ 11/62 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 10%)
1) ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุน
10%
วัดผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
คะแนนรวม
100%
-
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ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 13 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในแตละ
ประเด็นประเมิน
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (น้ําหนัก 7%)
1) การจัดใหมีระบบขอรองเรียน ชอง 7%
3
ทางการรับขอรองเรียน และการ
จั ด ทํ า รายงานสรุ ป เกี่ ย วกั บ ข อ
รองเรียนภายในองคการ นําเสนอ
ผูบริหารขององคการ

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สํ า นั ก งาน จั ด ให มี ร ะบบรั บ ข อ ร อ งเรี ย นและ
ชองทางรับขอรองเรียน ดังนี้
1.ชองทางรับเรื่องรองเรียน ผานระบบไปรษณีย
โดยจัดสงเอกสารมาที่ อาคารศูน ย เรี ย นรู สุ ข
ภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงานดู พ ลี แขวงทุ ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
2.ชองทางรับเรื่องรองเรียนผานหมายเลขโทรศัพท
คือ 02-343-1500
3. ชองทางรับเรื่องรองผานเว็บไซต สสส. โดยเขา
ไปที่ www.thaihealth.or.th
นอกจากนี้สํานักงาน ไดมอบหมายใหฝายสื่อสาร
องคเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรื่ อ งร อ งเรี ย น และให มี ก ารรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งานต อ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยจั ด ทํ า เป น
รายงานสรุป
2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนัก 8%)
1) การจัดทํา /ทบทวน คูมือการ
8%
ยังไมไดดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง
3. การระบุความเสี่ยงระดับองคการ (น้ําหนัก 15%)
1) การระบุความเสี่ยงระดับองคการ 15%
5
ดําเนินการระบุความเสี่ยงแลว จํานวน 8 รายการ
ความเสี่ยง ประกอบดวยความเสี่ยง 4 ดาน
ประกอบดวย
ความเสี่ยงดานกลยุทธ จํานวน 4 รายการ
ความเสี่ยงดานการเงิน จํานวน 1 รายการ
ความเสี่ยงดานปฎิบัติการ จํานวน 1 รายการ
ความเสี่ยงดานกฎหมายกฎระเบียบ 1 รายการ
ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกองทุนรับทราบ
แลว
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การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคการ (น้ําหนัก 15%)
1) การประเมินระดับความรุนแรง
15%
5
ดําเนินการประเมินระดับความรุนแรงแลว โดย
ของความเสี่ยงระดับองคการ
ความเสี่ยง 8 รายการ มีระดับความรุนแรงอยูใน
(ระดับความรุนแรง = โอกาส x
ระดับสูง (สีสม) ที่ตองดําเนินจัดทําแผนจัดการ
ผลกระทบ)
ความเสี่ยง
5. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ําหนัก 15%)
1) การกําหนดแผนงานการบริหาร
15%
5
ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงระดับองคการ
ความเสี่ยงทั้ง 8 รายการ โดยแผนบริหารความ
เสี่ยงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในการประชุมวันที่ 19 พ.ย. 62 และ
คณะกรรมการกองทุน ในการประชุมวันที่ 19 ธ.ค.
62
6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ําหนัก 10%)
5
มี ก ารสอบทานรายงานทางการเงิ น และที่ ไ ม ใ ช
1) ผู บ ริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นแ ล ะ 10%
ทางการเงิน ครบทุกไตรมาสและมีก ารสอบทาน
ผูบริหารระดับรองมีการสอบทาน
เปนรายเดือนครบ 12 เดือน ผานการประชุม
รายงานทางการเงิน และรายงาน
1. การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการนโยบายทาง
ที่ไมใชทางการเงิน
การเงิน
2. การประชุมผูบริหารประจําเดือน (Executive
meeting)
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ําหนัก 25%)
1) การใชสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
25%
ดําเนินการติดตามการจัดการความเสี่ยงไตรมาส 1
การติดตามการดําเนินกิจกรรม
และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ในการประชุมวันที่ 15 ม.ค. 63 และรายงานตอ
คณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ. 63
8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ําหนัก 5%)
1) การประเมินผลการควบคุมภายใน 2%
อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ ประเมิ น ผลการควบคุ ม
ของหน ว ยงานตามหลั ก เกณฑ
ภ า ย ใ น ข อ ง ห น ว ย ง า น ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ
กระทรวงการคลังฯ
กระทรวงการคลังฯ
2) การสงรายงานการประเมินผลการ 2%
อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ จั ด ทํ า รายงานการ
ควบคุ ม ภายในตามหลั ก เกณฑ
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในตามหลั ก เกณฑ
กระทรวงการคลังฯ
กระทรวงการคลังฯ
3) การสอบทานการประเมินผลการ 1%
5
มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ควบคุ ม ภายในของผู ต รวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายใน
ภายใน
คะแนนรวม
100%
-
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ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการตรวจสอบภายใน
ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการตรวจสอบภายใน คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมิน
องคการของ สสส. เทากับ 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตารางที่ 14 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการตรวจสอบภายในในแตละประเด็นประเมิน
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. บทบาทความรับผิดชอบของของคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน (น้ําหนัก 20%)
1) บทบาท คกก.ตรวจสอบ
5%
5 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีการแตงตั้ง เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2560 และมีการประชุมทุก
เดือน (เวนเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจาก
สถานการณ Covid-19, ประธานแจงของด
ประชุม)
2) การจัดทํากฎบัตรของหนวย
5%
5 - ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2562 คอก.ตรวจสอบ ไดทบทวนกฎ
ตรวจสอบภายใน
บัตร พ.ศ. 2561 และเห็นชอบใหใชกฎบัตร พ.ศ.
2561 ตอเนื่องไปโดยไมมีการปรับแกไขใหม และมี
การประกาศเผยแพรในเว็บภายใน สสส.
- ทั้งนี้ ในการประชุม คอก.ตรวจสอบครั้งที่
4/2563 (26 มิถุนายน 2563) จะมีการพิจารณา
ทบทวนการใชกฎบัตร พ.ศ.2561 ตอเนื่องไปอีก
3) บทบาทของหนวยตรวจสอบ
5%
4 ฝายตรวจสอบมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะ
ดานขอมูลและรายงานทางการเงิน Financial)
ภายในที่ครบถวน
การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance)
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ (Compliance)
และการดําเนินงานในทุกกิจกรรมขององคกร
(Operation) ซึ่งนอกจากการตรวจสอบตาม
ขางตนแลว ยังไดมีการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ของกองทุน สสส. ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(Information system Audit) ทุกระบบงานดวย
โดยขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ คาดวาจะ
ดําเนินการเสร็จภายใน ส.ค. 2563
4) บทบาทในการใหคําปรึกษา
5%
5 ฝายตรวจสอบใหขอมูล feedback หรือให
คําปรึกษา กับ ฝายบริหารและผูปฏิบัติงานในการ
แกไขปญหาและปรับปรุงระบบงาน เพื่อการ
ควบคุมภายในที่ดีเปนระยะ ๆ
2. ความเปนอิสระ (รอยละ20)
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การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) โครงสรางองคกรมีความเปน
10%
5 โครงสรางองคกรสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในมี
อิสระ
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน มีระเบียบ
ตรวจสอบภายในฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 และฉบับที่
2 พ.ศ.2561
2) ความเปนอิสระเที่ยงธรรมของผู 10%
5 - ผูตรวจสอบภายในไมไดรับมอบหมายให
ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอื่นที่ไมใชงานที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
- ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงาน ที่ไมขัดตอความ
เปนอิสระและเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับองคกร
3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป (น้ําหนัก 15%)
1) การวางแผนตรวจสอบระยะ
5%
5 การประเมินความเสี่ยงเปนระบบเพื่อวางแผน
ยาว 3-5 ป ตามฐานความเสี่ยง
ตรวจสอบระยะยาว โดยแผน 3 ป ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม คอก.ตรวจสอบ ครั้งที่
6/2562 เมื่อวันที่ 25มิถุนายน พ.ศ. 2562
2) การวางแผนการตรวจสอบ
5%
5 มีการประเมินความเสี่ยงอยางเปนระบบเพื่อ
ประจําป พ.ศ.2563
วางแผนตรวจสอบประจําปและแผนตรวจสอบ
ประจําปมีความสอดคลองกับแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวโดย แผนประจําป ไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุม คอก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
3) การนําความเห็นของฝาย
5%
5 ฝายตรวจสอบภายในสัมภาษณผูบริหารถึงขอ
บริหารมาเปนสวนหนึ่งของการ
หวงใย/ความเห็น/ขอเสนอแนะตอการจัดทํา
จัดทําแผน
แผนทุกป
4. การวางแผนในรายละเอียด และการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ําหนัก 15%)
1) การจัดทําแนวทางการ
5%
5 มีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องที่
ตรวจสอบที่มีองคประกอบ
ตรวจสอบ และมีองคประกอบครบถวน
ครบถวน
2) การจัดทําแนวทางการ
10%
5 มีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบตามฐานความ
ตรวจสอบตามความเสี่ยง
เสี่ยงและครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ โดยแผนการ
ตรวจสอบประจําปมีการประเมินความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ และมีการนําเสนอตอ คอก. เพื่อความ
เห็นชอบ/อนุมัติ
5. การเปด/ปด การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ (น้ําหนัก 30%)
1) การเปดการตรวจสอบ อยาง
5%
5 ฝายตรวจสอบจัดใหมีการเปดการตรวจสอบ
เปนทางการ
อยางเปนทางการ
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2) การปดการตรวจสอบ อยางเปน
ทางการ
3) รายงานผลการตรวจสอบมีความ
ทันกาล

น้ําหนัก คะแนน
5%

5

2%

5

8%

1

5) มีระบบการติดตามการปฏิบัติงาน 10%
ตามขอเสนอแนะและสามารถ
ติดตามการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะไดอยางครบถวน
คะแนนรวม
100%

5

4) รายงานผลการตรวจสอบมี
องคประกอบครบถวน

4.63

การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝายตรวจสอบจัดใหมีการปดการตรวจสอบอยาง
เปนทางการ
ฝายตรวจสอบจัดสงรายงานผลการตรวจสอบให
หัวหนาหนวยรับตรวจภายใน 15 วัน หลังจาก
ไดรับความเห็นชอบจาก คอก.ตรวจสอบแลว
ฝายตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจําปไมครบทุก
เรื่องแตรายงานมีองคประกอบครบถวน
มีการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
อยางครบถวน และมีการรายงานผลการติดตาม
ตอ คอก.ตรวจสอบ หรือ ผูบริหารสูงสุดทุกไตร
มาส
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ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสารสนเทศ
ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสารสนเทศ
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 4.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตารางที่ 15 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการบริหารจัดการสารสนเทศในแตละประเด็นประเมิน
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจําป (น้ําหนัก 10%)
5%
5
มีการจัดทํา/ทบทวนแผนฯ ที่สอดคลอง ตามแผน
1) มีการจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
การดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความ
และตอบสนองและสนับสนุน ตอแผนยุทธศาสตร
สอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรทั้ง
ทั้งวิสัยทัศน ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธของทุน
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
หมุนเวียน และมีการระบุโครงการที่เกี่ยวของ
ที่สําคัญ
4 ประเด็น
2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําป
5%
5
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจําป ที่มี
2563 มีองคประกอบหลักที่ดี
องคประกอบหลักที่ดี ครบถวนตามที่กําหนด และ
ครบถวน
มีองคประกอบเพิม่ เติม 2 ประเด็น
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิดัล (น้ําหนัก 90%)
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) (น้ําหนัก 35%)
(กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแลว)
1) ความเพียงพอของระบบการ
35%
5
ระบบดังกลาวมีการประเมินผลลัพธ และผลลัพธ
บริหารจัดการสารสนเทศที่
แสดงวาผูบริหารมีการใชงานผานระบบอยางเต็ม
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ศักยภาพ
ผูบริหาร (EIS/MIS)
2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 25%)
(กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแลว)
1) การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
25%
5
มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ปฏิบัตงิ าน และ/หรือ สนับสนุนการอํานวยความ
ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน
สะดวกตอผูใชบริการ และเปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน มีการประเมินผล
ลัพธแสดงวามีผลการดําเนินงานในระดับดีอยาง
ตอเนื่อง
2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล
รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่สําคัญของภาครัฐ (น้ําหนัก 30%)
(กรณีที่ 2 – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ)
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1) การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
ผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน
คะแนนรวม

น้ําหนัก คะแนน
30%

3

100%

4.40

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สามารถดําเนินงานไดตามแผนพัฒนา หรือ
แผนการจัดซื้อจัดหาทุกแผนงาน/โครงการ รอยละ
100

40
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตารางที่ 16 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในแตละประเด็นประเมิน
ประเด็นประเมิน

น้ําหนัก

คะแนน การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562
– มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การจัดใหมีปจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก 30%)
1.1) มาตรฐานกําหนดตําแหนง
15%
2
มีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ตามขอบังคับ
และคําบรรยายลักษณะงาน
กองทุนฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุน และจัดทําคําบรรยาย
ลักษณะงานแลว คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวน
ตําแหนงงานทั้งหมดตามโครงสรางการบริหาร
สํานักงาน (สํานัก/ฝายที่ยังไมแลวเสร็จ ไดแก
สํานักวิชาการและนวัตกรรม อยูระหวางปรับปรุง
คําบรรยายลักษณะงานจากตําแหนงงานของฝาย
สนับสนุนงานนวัตกรรม และสํานักสื่อสาร
การตลาดเพื่อสังคม อยูระหวางการปรับปรุงคํา
บรรยายลักษณะงานจากตําแหนงงานของฝาย
สื่อสารการตลาดเพื่อสังคม รวมทั้งตําแหนงงานที่
เพิ่มขึ้นใหมบางตําแหนง)
1.2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 15%
ผูบริหารระดับสูง ไดแก
(1) ผูจัดการ อยูระหวางกระบวนการดําเนินการ
จัดทําตัวชี้วัด โดยจะมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูจัดการ ประจําป 2563 ในเดือนเมษายน พ.ศ.
2563 ซึ่งจะเปนผูกําหนดตัวชี้วัดของผูจัดการ
(2) รองผูจัดการ ผูช วยผูจัดการ อยูระหวางดําเนินการ
ผูบริหารสายงาน คือ ผูอํานวยการสวนงานตางๆ มี
การกําหนดตัวชี้วัดแลว
หมายเหตุ เนื่องจากผูจัดการเพิ่งไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
และนําเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่
ผานมา
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ประเด็นประเมิน

น้ําหนัก

คะแนน การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562
– มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจําป
2.1 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก 70%)
2.1.1) การดําเนินงานตาม
35%
มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําป
แผนปฏิบัติการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรอยละ 50 (ดําเนินการ
บัญชี 2563
ตามแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2)
2.1.2) การจัดทํา/ทบทวนแผน
35%
ยังไมไดเริ่มดําเนินการ (จะเริ่มดําเนินการในไตร
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
มาสที่ 3)
การฯ ประจําปบัญชี 2563
คะแนนรวม
100%
-

