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บทสรุปผูบริหาร

รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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. 2564 นี้ คณะกรรมการประเมินผลฯ กําหนดใหสํานักงานฯ ยังคงกรอบตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานใน 5 ดาน ไดแก 1) ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 2) ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 3) ดานการเงิน
4) ดานปฏิบัติ การ และ 5) ดานทุนหมุน เวียน โดยมี ตัวชี้วัด ในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการ
จํานวนทั้งสิ้น 16 ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดยอย)
แผนภาพที่ 1 : แสดงตัวชี้วัดองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานฯ ไดมีการทบทวนและพัฒนาการกําหนดตัวชี้วัด รวมทั้งเกณฑ
การประเมินผลการดําเนินงานแตละดาน ใหสามารถนําผลการประเมินที่ไดมาใชในการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ : ใหความสําคัญในการประเมินผลการดําเนินงานที่สะทอนภารกิจหลักของ
องคการ รวมทั้งตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย จึงแบงการวัดผลคะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามเปาประสงคที่ 1-6 ของ สสส. เปน 2 ตัวชี้วัดยอย ไดแก ตัวชี้วัดยอยที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จใน
การดําเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional based) (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรวม) และ ตัวชี้วัดยอยที่ 1.2
คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบาย (agenda based) (ตัวชี้วัดวาระกลาง) รวมทั้ง
ใหความสําคัญกับสถานการณที่สงผลตอการสรางเสริมสุขภาพ จึงไดมีการเพิ่มตัวชี้วัดใหม 1 ตัวชี้วัดไดแก ตัวชี้วัด
ที่ 2 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอสถานการณที่สงผลตอการสรางเสริมสุขภาพ
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย : ใหความสําคัญตอการสรางความรวมมือของภาคีเครือขาย จึงมีการเพิ่มตัวชี้วัด
ยอยที่ 5.1 ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขายความรวมมือของภาคี (แทนตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผน Thaihealth Academy ทีไ่ ดบรรลุเปาหมายเรียบรอยแลว
ดานการเงิน : ไดมีการรวมตัวชี้วัดรอยละของการเบิกจายโครงการ จากเดิมที่แยกการเบิกจายโครงการ
ใหมและโครงการตอเนื่อง และปรับลดคาน้ําหนักเปน รอยละ 6 (จากเดิมกําหนดไวรอยละ 7) เพื่อสะทอนผลการ
เบิกจายโครงการในภาพรวม และปรับลดคาน้ําหนักคะแนนดานการเงิน เปนรอยละ 15 (จากเดิมกําหนดไวที่รอย
ละ 16)
ดานปฏิบัติการ : ใหความสําคัญตอการพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล จึงมีการปรับคาน้ําหนัก
คะแนนดานปฏิบัติการ เปนรอยละ 16 (จากเดิมกําหนดไวที่รอยละ 15)
นอกจากนั้นไดมีการปรับวิธีการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ปรับแหลงขอมูลที่ใชใน
การจัดการความรู จาก “บุคลากร” เปน “จํานวนองคความรู/นวัตรกรรม และผลการดําเนินงานที่สําคัญอื่น”
2) ปรับแหลงขอมูลที่ใชในการคํานวณ ตัวชี้วัดยอยที่ 11.1 รอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงานการเงิน
โครงการออนไลน จาก “รายงานความกาวหนา” เปน “รายงานการเงินโครงการออนไลน” และ 3) ปรับวิธี
วัดผล ตัวชี้วัดยอยที่ 11.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จาก “การวัดระดับความสําเร็จ” เปน “รอยละความสําเร็จ”
ดานทุนหมุนเวียน : ยังคงใชกรอบการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2564 จาก
กรมบัญชีกลาง แตสําหรับตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน และ ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการตรวจสอบภายใน มีบาง
ขอยอยที่ไดปรับเปลี่ยนเกณฑใหสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของ สสส.
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กรอบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตามแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย
แนวนโยบายและจุดเนนสําหรับการดําเนินงานไวทั้งหมด 5 ขอไดแก
1. ใชทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตร 10 ป เพื่อการบูรณาการการทํางาน และมุงเนนความเปน
ธรรมทางสุขภาพ
2. ตอบสนองแนวนโยบายการปฏิ รู ป สังคมและเศรษฐกิจ ตามทิ ศทางของยุทธศาสตรการพัฒ นา
ประเทศ
3. สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน (SDGs)
4. เนนความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับพลวัตเชิงพื้นที่ และกลุมประชากร
5. พัฒนานวัตกรรม และใชเทคโนโลยียุคดิจิทัลเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
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 2563 – 31 มีนาคม 2564)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 3.09 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(คํานวณจาก 14 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 81) ซึ่งไดคะแนนมากกวา ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ที่ได 2.56 คะแนน (คํานวณจาก 12 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 77) โดยดานที่มีผลการดําเนินงานดีกวาปที่
ผ า นมาได แ ก ด า นผลสั มฤทธิ์ ตามพั น ธกิ จ ดานผูมีสว นไดส ว นเสีย และด านปฏิ บัติก าร ทั้ งนี้ สรุ ป ผลการ
ดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : แสดงคะแนนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั องคการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองคการ

คาน้ําหนัก
(%)

คะแนน

1. ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ (35%)
องคประกอบที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามพันธกิจของ สสส.
ตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตามเปาประสงค
ที่ 1-6 ของ สสส. (30 %)
ตัวชี้วัดยอยที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตัวชี้วัด
ตามภารกิจหลัก (functional based) (ตัวชี้วัดหลัก
25
3.18
และตัวชี้วัดรวม)
ตัวชี้วัดยอยที่ 1.2 คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตัวชี้วัด
5
3.29
ตามนโยบาย (agenda based) (ตัวชี้วัดวาระกลาง)
องคประกอบที่ 1.2 ความสําเร็จของการตอบสนองตอปจจัยที่สงผลตอการสรางเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอสถานการณที่สงผลตอ
5
3.00
การสรางเสริมสุขภาพ
2. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย (14%)
องคประกอบที่ 2.1 ความสําเร็จของการตอบสนองตอภาคการเมืองและนโยบาย
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอนโยบาย/มติ/
4
รอผล
ขอแนะนํา/ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร
ปลายป
วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล
องคประกอบที่ 2.2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สสส.
ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย และ
4
รอผล
สื่อมวลชนตอการดําเนินงานของ สสส.
ปลายป
องคประกอบที่ 2.3 ความสําเร็จของการดําเนินงานสนับสนุนภาคี
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานสนับสนุนภาคี (6%)
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.1 ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขายความรวมมือ
3
3.00
ของภาคี
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.2 รอยละของภาคีเครือขายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
3
รอผล
จาก สสส. และรายงานวาไดนําความรูไปใชในการ
ปลายป
ดําเนินงาน
3. ดานการเงิน (15%)
องคประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเปาหมาย
6
0.30
ของแผนประจําป
องคประกอบที่ 3.2 การเบิกจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
6
0.67
แผนการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

5
องคประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองคการ
องคประกอบที่ 3.3 การจัดการดานการเงิน การบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 8 สสส. สงรายงานการรับและการใชจายเงิน ใหกรมบัญชีกลางได
ตามกําหนดเวลา
4. ดานปฏิบัติการ (16%)
องคประกอบที่ 4.1 การบริหารจัดการโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของโครงการที่ดําเนินการลาชากวากําหนด
องคประกอบที่ 4.2 การจัดการความรูภายใน สสส.
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูภายในองคการ
องคประกอบที่ 4.3 การพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 11 ความกาวหนาของการพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล (7%)
ตัวชี้วัดยอยที่ 11.1 รอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงานการเงิน
โครงการออนไลน
ตัวชี้วัดยอยที่ 11.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สสส. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. ดานทุนหมุนเวียน (20%)
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการตรวจสอบ
ภายใน
ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
รวม
คาคะแนนรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

คาน้ําหนัก
(%)

คะแนน

3

5.00

4

4.58

5

4.00

4

5.00

3

0.45

4
4

รอผล
ปลายป
4.46

4

5.00

4

3.00

4

รอผล
ปลายป

100
81

3.09

หมายเหตุ * คํานวณจากตัวชี้วัดองคการ 14 ตัวชี้วัด (รวมตัวชีวัดยอย) คิดเปนรอยละ 81 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (16 ตัวชี้วัด
หลัก 6 ตัวชี้วัดยอย) สวนตัวชี้วัดที่เหลือ จํานวน 5 ตัวชี้วัด รอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ
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แผนภาพที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคการ จําแนกตามดาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

2.93 3.17

2.00

3.73

3.00
1.43 1.39

ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.52 4.15

1.95

ไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ จํานวนตัวชี้วัดและคาน้ําหนักในแตละดานที่นํามาวัดผลไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความแตกตาง
จาก พ.ศ. 2564 โดยดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ดานการเงิน และดานทุนหมุนเวียน มีจํานวนตัวชี้วัดที่วัดผลไดในไตรมาสที่ 2
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 แตกตางกัน มีเพียงดานผูมีสวนไดสวนเสียและดานปฏิบัติการที่มีจํานวนเทากัน

จากแผนภาพ พบว า ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 2 ของป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการดํ าเนิน งานด า น
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ดานผูมีสวนไดสวนเสีย และดานปฏิบัติการ มีผลการดําเนินงานดีกวาชวงเวลาเดียวกัน
ของปที่ผานมา นอกจากเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดแลว ทางสํานักงานไดมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานอยางใกลชิดโดยเฉพาะดานปฏิบัติการเรื่องโครงการลาชาและการจัดการความรู ซึ่งทําใหคะแนน
โดยรวมดีขึ้นกวาปที่ผานมา ทั้งนี้ สําหรับดานการเงินเรื่องการอนุมัติและการเบิกจายงบประมาณ ถึงแมจะมี
คะแนนโดยรวมนอยกวาปที่ผานมา แตเมื่อเทียบกับเปา ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 พบวา ยังคงเบิกจายงบประมาณได
ตามเปาที่วางไว แตการอนุมัติงบประมาณยังนอยกวาเปาที่วางไว เนื่องจากภาคีรายใหมอยูระหวางการพัฒนา
ขอตกลง รวมถึง สสส. มีการพัฒนาขอตกลงรูปแบบใหมทําใหเกิดความลาชาในการอนุมัติ ทั้งนี้ทาง สํานักงาน
ไดมีการกํากับติดตามอยางใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามแผนงบประมาณผานกลไกการรายงานผลงานในที่ประชุม
ผูบริหารเปนประจําทุกเดือนและกําหนดใหเปน KPI ผูบริหาร
ตารางที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคการ จํานวนตัวชี้วัด คาน้ําหนัก จําแนกตาม
ดาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาน
ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานการเงิน
ดานปฏิบัติการ
ดานทุนหมุนเวียน
รวม

จํานวนตัวชี้วัด
3
1
3
4
3
14

น้ําหนัก (%)
35
3
15
16
12
81

คะแนนเฉลี่ย
3.17
3.00
1.39
3.73
4.15
3.09*

หมายเหตุ * คํานวณจากตัวชี้วัดองคการ 14 ตัวชี้วัด (รวมตัวชีวัดยอย) คิดเปนรอยละ 81 ของตัวชี้วัดทั้งหมด (16 ตัวชี้วัด
หลัก 6 ตัวชี้วัดยอย) สวนตัวชี้วัดที่เหลือ จํานวน 5 ตัวชี้วัด รอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ
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ผลการดําเนินงาน :
ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
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ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
องคประกอบที่ 1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามพันธกิจของ สสส.
ตัวชี้วัดที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตามเปาประสงคที่ 1-6 ของ สสส.
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 15 แผน
ตัวชี้วัดยอยที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional based)
(ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรวม) ไดคะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดยอยที่ 1.2 คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบาย (agenda based)
(ตัวชี้วัดวาระกลาง) ไดคะแนนเฉลี่ย 3.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลสั มฤทธิ์ การดํ า เนิ น งานตามพั นธกิจ ของ สสส. จะถูกวัดโดยตัว ชี้วัดระดับ ความสําเร็จ ของการ
ดําเนินงานตามเปาประสงค 6 เปาประสงค ซึ่งมีคาน้ําหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional based)
(ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรวม) เทากับรอยละ 25 และ คาน้ําหนักของตัวชี้วัดตามนโยบาย (agenda based)
(ตัวชี้วัดวาระกลาง) เทากับรอยละ 5 โดยเปนการวัดผลการดําเนินงานเปนรายแผนตามแผนหลักทั้ง 15 แผน
ซึ่งแตละแผนจะมีการกําหนดแผนการดําเนินงานและตัวชี้วัดระดับแผน
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564 มี การกํ าหนดตั วชี้ วั ดระดั บแผนทั้ ง 15 แผน รวมทั้ งหมด 106 ตั วชี้ วั ด
ประกอบดวย ตัวชี้วัดหลัก จํานวน 64 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดรวม จํานวน 16 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดวาระกลาง (ความรอบรู
ด านสุ ขภาพ) จํ านวน 16 ตั วชี้ วั ด แต ละตั วชี้วัดจะกําหนดคาคะแนนความสําเร็จไว 6 ระดั บได แก 0 คะแนน
(หมายถึง อยูในระหวางดําเนินการที่ผลงานยังไมถึงเกณฑคะแนนที่ 1) และมีคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน (หมายถึง
มีผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายและใหผลในระดับผลลัพธหรือผลกระทบ)
การประเมินผลคะแนนในแตละแผนจะเปนการประเมินตนเองของแตละแผนตามเกณฑคาคะแนนที่ผาน
ความเห็นชอบจากคณะผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน ในชวงตนปงบประมาณ จากนั้นจึงนําเขาสูกระบวนการ
พิจารณาตัดสินผลคะแนนขั้นสุดทายโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายแผน
ของ สสส. ประจําป 2563 -2564 ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีตัวแทนคณะกรรมการประเมินผลฯ และตัวแทน
คณะกรรมการบริหารแผนทั้ง 8 คณะ ดังนี้
1. พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร
ประธานกรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล)
2. ศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน กรรมการ
(ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล)
3. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี
กรรมการ
(ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล)
4. นายศรีสุวรรณ ควรขจร
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 1)
5. รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 2)
6. นพ.พิศิษฐ ศรีประเสริฐ
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3)
7. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 4)
8. รศ.นพ.ปญญา ไขมุก
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 5)
9. นายสุจิตต ไตรพิทักษ
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 6)
10. ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 7)
11. นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
กรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 8)
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การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลคะแนนในภาพรวมของทั้ง 15
แผน อยูที่คะแนนเฉลี่ย 3.19 คะแนน โดยตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional based) (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัด
รวม) ไดคะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน และ ตัวชี้วัดตามนโยบาย (agenda based) (ตัวชี้วัดวาระกลาง) ไดคะแนน
เฉลี่ย 3.29 คะแนน (คํานวนถวงน้ําหนักตามสัดสวนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ)
เมื่อมีการพิจารณาคะแนนแยกตามรายแผน จะพบวาผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 แผนที่มีผลการดําเนินงานโดยรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก แผน 14 แผนอาหารเพื่อสุข
ภาวะ 4.28 คะแนน แผน 9 แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย 4.19 คะแนน และแผน 15 แผนสรางเสริมความ
เขาใจสุขภาวะ 3.80 คะแนน ทั้งนี้ มีรายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานรายแผน ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 : แสดงคะแนนผลการดําเนินงานรายแผนตามเกณฑประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของแผน
หลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผน
แผน 1 แผนควบคุมยาสูบ
แผน 2 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
สิ่งเสพติด
แผน 3 แผนการจัดการความปลอดภัยและ
ปจจัยเสี่ยงทางสังคม
แผน 4 แผนควบคุมปจจัยเสี่ยงสุขภาพ
แผน 5 แผนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ
แผน 6 แผนสุขภาวะชุมชน
แผน 7 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว
แผน 8 แผนสรางเสริมสุขภาวะในองคกร
แผน 9 แผนสงเสริมกิจกรรมทางกาย*
แผน 10 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทาง
ปญญา
แผน 11 แผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม
สุขภาวะ
แผน 12 แผนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ผานระบบบริการสุขภาพ
แผน 13 แผนพัฒนาระบบและกลไก
สนับสนุนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
แผน 14 แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
แผน 15 แผนสรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ
คะแนนรวมเฉลี่ย
คะแนนรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวย
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ (รายแผน)

*แผน 9 ไมนําตัวชี้วัดที่วัดผลปลายปมาคํานวณ (1 ตชว.)

3.53

2.00

5.00

คะแนน
ประเมิน
ตนเองราย
แผน
3.60

4.33

2.00

2.00

3.75

3.53

2.00

2.00

3.15

2.86
3.53
2.13

3.00
3.00
3.50

3.00
3.00
2.00

2.90
3.40
2.34

1.00

2.00

3.00

1.40

3.00
4.00

2.00
5.00

2.00
4.00

2.75
4.19

3.40

4.00

3.00

3.45

2.33

-

3.40

2.60

3.53

2.93

5.00

3.59

2.42

-

2.00

2.40

4.24
4.14
3.20

4.00
2.00
2.88

5.00
4.00
3.23

4.28
3.80
3.17

3.29

3.19

ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรวม

3.18

ตัวชี้วัด
วาระกลาง
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แผนภาพที่ 3 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.00
4.00
3.00
2.00

5.00

5.00
4.21 4.00

4.06
3.35

3.35

3.00
2.89

2.00 2.00

3.47
3.00
3.00 2.79
2.37
2.00
2.00

5.00
4.20

3.50
3.40 3.43
3.00
2.33

4.00
3.76

2.42
2.00

1.12

1.00
0.00

ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรวม)

ตัวชี้วัดตามนโยบาย (ตัวชี้วัดวาระกลาง)

โดยจํานวนตัวชี้วัดสวนใหญ รอยละ 64.2 (จํานวน 68 ตัวชี้วัด) มีระดับคะแนน 0.00 - 3.00 คะแนน
เนื่องจากเกณฑคาคะแนนที่ไดกําหนดไว เปนการวัดผลตอนสิ้นปงบประมาณ ทําใหมีผลการดําเนินการเมื่อ
เทียบกับเกณฑที่กําหนดไว มีคะแนนนอยหรือยังไมมีคะแนน แตอยางไรก็ตามมีตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานดี
มากโดยได 5 คะแนนแล ว เมื่ อเที ย บกั บ เกณฑ ค ะแนน จํา นวน 20 ตั ว ชี้ วั ด (คิดเปน ร อยละ 18.9) ทั้ งนี้ มี
รายละเอียดจํานวนและรอยละของตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับเกณฑคะแนนระดับตาง ๆ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4: จํานวนและรอยละของตัวชี้วัดตามเกณฑคะแนนระดับตาง ๆ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
คะแนน
0
1
2
3
4
5
รวม

จํานวนตัวชี้วัด
3
5
31
29
18
20
106

รอยละ
2.8
4.7
29.2
27.4
17.0
18.9
100.0
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องคประกอบที่ 1.2 ความสําเร็จของการตอบสนองตอปจจัยที่สงผลตอการสรางเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอสถานการณที่สงผลตอการสรางเสริมสุขภาพ
ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอสถานการณที่สงผลตอการสรางเสริมสุขภาพ
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
สถานการณที่สงผลตอการสรางเสริมสุขภาพไดแก สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ สํานักงานมีกลไกการตอบสนองในการตัดสินใจตอสถานการณเพื่อลดผลกระทบที่
เกิดขึ้น โดยมีสํานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) เปนผูมีบทบาทหลักในการดําเนินงานและรวบรวม
ขอมูล (ขอมูลมาจาก 2 สวน ไดแก 1) การทบทวนสถานการณและความเสี่ยง (โดย สนย.) และ 2) การปรับ
แผนงานใหสอดรับกับสถานการณ (โดยสํานักเชิงรุก)) เพื่อนําเสนอผูบริหารทราบในการประชุม Exeuctive
หรือนําเสนอตอ ผจก. เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการนําเสนอตอคณะกรรมการกองทุน ดังนี้
1. สํานักงานไดมีการรวบรวมและติดตามสถานการณ รวมทั้งจัดทําบทวิเคราะหและผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม ตอ สสส. และภาคีเครือขาย ที่เริ่มมีการ
ระบาดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งไดนําเสนอแนวทางบริหารงานอยางตอเนื่อง (Bฺ CP)
และขอเสนอแนะเพื่อตอบสนองตอสถานการณเพิ่มเติม ตอที่ประชุม Executive ครั้งที่ 1/2564
เพื่อรับทราบและดําเนินตอ โดยบทวิเคราะหและแนวทางไดถูกรวบรวมและนําเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2564
2. สถานการณ โ ควิ ดเป น สถานการณที่สง ผลกระทบตอการดําเนิน งาน สํานัก เชิงรุกจึ งไดมีการ
ประเมินผลกระทบกับแผนงานและดําเนินการปรับแผนการทํางานใหตอบสนองตอสถานการณ
โดยในไตรมาสที่ 2 มี ก ารรวบรวมข อ มู ล และนํ า เสนอต อ ผู จั ด การกองทุ น เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการกองทุ น ครั้ ง ที่ 4/2564 ตลอดจนมี ก ารรวบรวมข อ เสนอแนะที่ สํ า คั ญ จาก
คณะกรรมการกองทุนมานําเสนอใหที่ประชุม Executive ทราบดวย
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ผลการดําเนินงาน :
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย
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องคประกอบที่ 2.1 ความสําเร็จของการตอบสนองตอภาคการเมืองและนโยบาย
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอนโยบาย/มติ/ขอแนะนํา/ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 4 รอยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย และสื่อมวลชนตอการ
ดําเนินงานของ สสส.
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดการรับรูและยอมรับตอภาพลักษณของ สสส. ซึ่งวัดจากคาคะแนนเฉลี่ยจากกลุมผู
มีสวนไดสวนเสีย 3 กลุม ไดแก ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย และกลุมสื่อมวลชน ในรอบสํารวจปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ได มีการจั ดตั้ งคณะทํ างานเพื่ อศึ กษาและพัฒนาสํารวจภาพลักษณองคกร ซี่งมีร องผูจัดการกองทุน
สสส./ผูชวยผูจัดการกองทุน สสส. เปนประธาน และมีสวนงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางานอีก 8 สวนงาน
โดยผลการดําเนินงานที่ผานมา มีการวางแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑการทําวิจัยภาพลักษณและขอบเขตการ
ดําเนิ น งาน เพื่ อให ได มาตรฐานและสอดคลองกับ ตัว ชี้วัดองคกร ซึ่งกระบวนการดําเนินงานขณะนี้ อยูใน
กระบวนการจัดหาผูรับจางสํารวจภาพลักษณ ดวยวิธีการประกวดราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส
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องคประกอบที่ 2.3 ความสําเร็จของการดําเนินงานสนับสนุนภาคี
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานสนับสนุนภาคี
ตัวชี้วัดยอยที่ 5.1 ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขายความรวมมือของภาคี
ระดับความสําเร็จในการสรางเครือขายความรวมมือของภาคี
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดการเขามามีสวนรวมของภาคีและ/หรือภาคีเครือขายในกิจกรรม/กระบวนการของ
สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธและวิเทศสัมพันธ ผานกระบวนการสานสัมพันธ และเชื่อมประสานภาคีในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อเปนสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสรางเสริมสุขภาพของภาคีเครือขาย
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 พบวา มีจํานวนภาคีและ/หรือภาคีเครือขายเขารวมกิจกรรมสรางความมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
งานสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 1,053 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานสรางเสริมสุขภาพรวมกับ สสส. และระหวางภาคีเครือขายผาย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หนุนเสริมศักยภาพจํานวน 6 เวที
1.1. เวที โชว แชร เชื่อม “ ฮัก ณ ออนใต สุขสรางไดดวยพลังเล็กๆ” ณ ตําบลออนใต จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งมีภาคีเครือขายจากจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง แมฮองสอน เขารวมประมาณ 165 คน
1.2. เวทีโชว แชร เชื่อม “เครือขายอาหารปลอดภัยภาคตะวันออก” ซึ่งมีภาคีเครือขาย เขารวมประมาณ 40 คน
1.3. เวที โชว แชร เชื่อม “สืบฮีตสานฮอย ไทอีสานสรางสุข” ณ จ.ขอนแกน ซึ่งมีภาคีเครือจากจังหวัด จ.
รอยเอ็ด จ.ขอนแกน จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ เขารวมประมาณ 178 คน
1.4. เวที โชว แชร เชื่อม “20 ป สสส. ภาคีสรางสุข” ณ ซึ่งมีภาคีเครือจากพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออก
เขารวมประมาณ 137 คน
1.5. เวที โชว แชร เชื่ อม “สามวัย สร างสุข @คอรุม” ณ องคการบริหารสวนตําบลคอรุม อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ ซึ่งมีภาคีเครือจากจังหวัดจ.พิจิตร จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก และ จ.อุตรดิตถ เขารวมประมาณ
83 คน
1.6. เวที โชว แชร เชื่อม “สานขายขยายสุข เรื่องสนุกคนแมขา” ณ เทศบาลตําบลแม ขา อ.ฝาง จ.
เชียงใหมซึ่งมีภาคีเครือจากจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง เขารวมประมาณ 70 คน
2. กระบวนการเชื่อมประสานความรวมมือผานกระบวนการทํางานของกลไกสนับสนุนการเชือ่ มประสานภาคี
เครือขายจํานวน 6 เวที
2.1. ประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมการจัดเวทีโชวแชรเชื่อม เครือขายเกษตรอินทรีย 5 จังหวัดอีสานใต
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมประสานประเด็นเกษตรอินทรียขามพื้นที่ (ในระดับกลุมจังหวัด) จํานวน 30 คน
2.2. เวทีประชาสังคมสานพลังเปลี่ยนเมืองขอนแกนไรขยะ ณ ตลาดตนตาล จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปน
ความรวมมือของภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทํางานในเรื่องการจัดการขยะ ตลอดจนรวมกันประกาศปฏิญญาปลุกพลัง เปลี่ยนเมือง
เพื่ อ การขยะ โดยรั บ ความร ว มมื อ จากหลายฝ า ย เช น ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ขอนแก น กลุ ม
ผูประกอบการธุรกิจ บานจัดสรร ตลาด เทศบาลตางๆ ชุมชนและโรงเรียน ในการรวมกันขับเคลื่อน
งานการจัดการขยะมีผูเขารวมกิจกรรม 100 คน
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2.3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โชว แชร เชื่อม เครือขายภาคีสุขภาวะพื้นที่
ภาคเหนือ มีภาคีเครือขายภาคเหนือตอนบนเขารวมกวา 60 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนและ
นําเสนอภาพรวมการดําเนินงานแผนการพัฒนาระบบสื่อสาร และการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนการ
เชื่ อ มโยงประเด็ น การวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น เครื อ ข า ยเชิ ง ประเด็ น และกลไกจั ง หวั ด พร อ มทั้ ง ร ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรูพื้นที่ตนแบบตําบลสุขภาวะองคการบริหารสวนตําบลเจดียชัย จังหวัดนาน
2.4. ประชุ มคณะทํางานกลไกภาคเหนือ โดยมีตัว แทนภาคีเครือขายแกนจังหวัดแกนประเด็น หารือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนภาคีเครือขายสุขภาวะ 5 กลุมประเด็น จํานวน 21 คน
2.5. ประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมการจัดงานสรางสุขภาคใต มีตัวแทนภาคีเครือขายในระดับจังหวัด 14
จังหวัด และตัวแทนภาคีเชิงประเด็นเขารวมประชุม และแลกเปลี่ยนเพื่อการเตรียมการจัดงานสราง
สุขภาคใตจํานวน 60 คน
2.6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางานแบบบูรณาการเพื่อผสานพลังความรู มุมมองและ
ความรว มมือระหวา งแผนงาน/โครงการ สสส. ขามสํานัก ขามประเด็น ขามพื้น ที่ ภายใตหัว ขอ
“บูรณาการสานพลัง (Synergy) อยางไรใหเกิดผลทวีคูณ” ภาคีเขารวม จํานวน 39 คน
3. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอเสนอแนะตอ สสส. ในการพัฒนางาน จํานวน 1 เวที
3.1. สนับสนุนการสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายในการเขารวมการสัมมนารับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ 70 คน
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ตัวชี้วัดยอยที่ 5.2 รอยละของภาคีเครือขายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานวาไดนําความรูไป
ใชในการดําเนินงาน
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอยละของภาคีเครือข ายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานวาไดนําความรูไปใชในการ
ดําเนินงาน จะวัดโดยการสํารวจ “การเก็บขอมูลของรายงานการนําความรูจากการเขารวมพัฒนาศักยภาพไปใชใน
การขับเคลื่อนโครงการ/แผนงาน” ใชวิธีการสุมตัวอยางภาคีเครือขายที่เขารวมอบรม/เวที/กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับนักสรางเสริมสุขภาพ (Core Competency) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และใชแบบสอบถามดานการนําความรูหรือประโยชนจากหลักสูตร เวที หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพไปใชในการ
ดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งมีการติดตามหลังจบการอบรม/เวที/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพไปแลว 2-3 เดือน
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 พบวา ทางสถาบันไดมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย และเจาหนาที่ สสส. แลว ในชวงเดือน
มกราคม - มีนาคม 2564 จํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรแนวคิดและหลักการสรางเสริมสุขภาพ วันที่ 14-15 ม.ค. 64 จํานวนผูเขารวม 29 คน
2. หลักสูตรแนวคิดและหลักการสรางเสริมสุขภาพ (สําหรับเจาหนาที่) วันที่ 28-29 ม.ค.64 จํานวน
ผูเขารวม 15 คน
3. หลักสูตรการพัฒนาขอเสนอโครงการ (ประเมินตนน้ํา) วันที่ 15-16 ก.พ.64 จํานวนผูเขารวม 24 คน
4. หลักสูตรการสรางและบริหารเครือขาย วันที่ 20-21 ก.พ.64 จํานวนผูเขารวม 36 คน
5. หลักสูตร Visual Note รุนที่ 5 วันที่ 15-16 มี.ค. 64 จํานวนผูเขารวม 25 คน
6. หลักสูตรการถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 มี.ค.64 จํานวนผูเขารวม 39 คน
7. หลักสูตรการสรางและบริหารเครือขาย (สําหรับเจาหนาที่) วันที่ 31 มี.ค.–1 เม.ย. 64 จํานวนผูเขารวม
18 คน
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ผลการดําเนินงาน :
ดานการเงิน
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องคประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเปาหมายของแผนประจําป
อนุมัติงบประมาณไดรอยละ 26.92 คิดเปนคะแนนได 0.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไดอนุมัติงบประมาณโครงการ ทั้งสิ้น 800.76 ลานบาท จากเปาหมายการอนุมัติที่ 2,974.30 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 26.92 ของเปาอนุมัติทั้งป หรือคิดเปนรอยละ 57.7 ของเปาอนุมัติสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในปที่ผานมา พบวาในปนี้อนุมัติไดนอยกวาปที่ผานมารอยละ
18.8 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อนุมัติรอยละ 45.8) โดยมีสาเหตุมาจาก 1) สําหรับภาคี
รายใหมอยูในชวงของการพัฒนาโครงการรวมกับ สสส. 2) ความลาชาในการประสานกับหนวยงานผูรับทุน
โดยเฉพาะภาครัฐ และ 3) การพัฒนาขอตกลงรูปแบบใหม อยางไรก็ตามสํานักงานไดมีการกํากับติดตามอยาง
ใกลชิด เพื่อใหเปนไปตามแผนงบประมาณ โดยผานกลไกการรายงานผลงานในที่ประชุมผูบริหารเปนประจํา
ทุกเดือน พรอมทั้งมีการกระตุนใหแตละแผนเรงดําเนินการตามแผนงบประมาณ และกําหนดใหเปน KPI ผูบริหาร
ตารางที่ 5 : แสดงจํานวนและรอยละของงบประมาณโครงการที่อนุมัติจริงเปรียบเทียบเปาหมายของแผนประจําป
จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 2564
อนุมัติจริง
250.00
54.33
260.00
25.95
210.00
15.95
160.00
90.08
170.00
36.49
280.00
57.83
160.00
32.56
100.00
26.72
150.00
71.17
150.00
88.60
240.00
115.99
120.00
14.05
140.00
27.48
130.00
76.64
360.00
66.92
94.30
0.00
2,974.30
800.76

รอยละ
21.73
9.98
7.60
56.30
21.47
20.65
20.35
26.72
47.44
59.07
48.33
11.71
19.63
58.96
18.59
0.00
26.92%

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM01) รายงานอนุมัติตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมูล ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
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องคประกอบที่ 3.2 การเบิกจายงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของการเบิกจายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ
รอยละของการเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 58.04 คิดเปนคะแนนได 0.67 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 พบวา สสส. มีการเบิกจายงบประมาณของโครงการใหมและโครงการตอเนื่อง จํานวน 1,747.68 ลานบาท
คิดเปนร อยละ 58.04 ของแผนการเบิกจายงบประมาณโครงการใหมและโครงการตอเนื่ องทั้ งป ที่ไดรั บอนุ มัติ
3,011.41 ลานบาท หรือ 100.4% ของแผนเบิกจายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ทั้งนี้ พบวา แผนสวนใหญ มีการเบิ กจายเปนไปตามแผน อยางไรก็ ตามเมื่ อพิ จารณารายประเภท การ
เบิกจายโครงการตอเนื่อง ไดรอยละ 72.67 ของแผนเบิกจายโครงการตอเนื่องทั้งป หรือรอยละ 108.76 ของแผน
เบิกจายโครงการตอเนื่องสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งเปนไปตามแผนรายเดือนที่วางไว ขณะที่การเบิกจายโครงการ
ใหม ไดรอยละ 19.94 ของแผนเบิกจายโครงการใหมทั้งป หรือรอยละ 58.08 ของแผนเบิกจายโครงการใหม ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 2 ซึ่งยังต่ํากวาแผนรายเดือนที่วางไว ทั้งนี้ผลการเบิกจายโครงการใหมมีความสัมพันธโดยตรงกับการ
อนุมัติโครงการ (ตาม KPI ขอที่ 6) เนื่องจากผลการอนุมัติโครงการในปจจุบันยังต่ํากวาแผน จึงสงผลใหการเบิกจาย
โครงการใหมต่ํากวาแผนไปดวย อยางไรก็ตามสํานักงานไดมีมาตรการกํากับติดตามอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตาม
แผนงบประมาณ โดยผานกลไกการรายงานผลงานในที่ประชุมผูบริหารเปนประจําทุกเดือน และกําหนดใหเปน KPI
ผูบริหาร
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ตารางที่ 6 : รอยละในการเบิกจายงบประมาณที่จายจริงเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 2564
(ลานบาท)
363.46
311.07
273.00
177.91
219.08
285.49
150.42
127.84
196.62
161.36
229.30
135.62
91.36
147.58
15.15
126.16
3,011.41

เบิกจาย
(ลานบาท)
246.99
190.00
157.70
97.11
124.78
121.92
100.01
58.24
114.73
118.57
153.26
50.60
45.70
87.21
7.97
72.88
1,747.68

รอยละ
67.96
61.08
57.77
54.58
56.96
42.70
66.49
45.56
58.35
73.48
66.84
37.31
50.02
59.09
52.63
57.77
58.04

ที่มา : ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM05) รายงานอนุมัติตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอมูล ณ วันที่ 31
มีนาคม 2564
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องคประกอบที่ 3.3 การจัดการดานการเงิน การบัญชี
ตัวชี้วัดที่ 8 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. 2563 สสส. ไดจัดสงรายงานการรับและใชจายเงินใหกรมบัญชีกลางในวันที่
26 พฤศจิกายน 2563 และกรมบัญชีกลางไดประทับตรารับหนังสือในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หรือ 58 วัน
นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ คิดเปนคะแนนได 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน:
ดานปฏิบัติการ
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องคประกอบที่ 4.1 การบริหารจัดการโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของโครงการที่ดําเนินการลาชากวากําหนด
รอยละโครงการลาชาของ สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 คํานวณคะแนนจาก 4 เงื่อนไข โดยแตละเงื่อนไขใหน้ําหนัก 25% คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมิน
องคการของ สสส. เทากับ 4.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ดังมีรายละเอียดแตละเงื่อนไข ดังนี้
ตามโครงการ
(1) ลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป
รอยละ 5 คิดเปน 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(2) ลาชาเกิน 1 ป ขึ้นไป
รอยละ 1.5 คิดเปน 4.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตามงบประมาณ
(3) ลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป
รอยละ 0.7 คิดเปน 4.83 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(4) ลาชาเกิน 1 ป ขึ้นไป
รอยละ 0.42 คิดเปน 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
การพิจารณารอยละโครงการลาชานั้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่อยู
ระหวางดําเนินการทั้งสิ้น 2,260 โครงการ โดยในจํานวนนี้มีโครงการที่ดําเนินการลาชาคือยังไมสามารถปด
หรือ ยุติ หรือ ยกเลิกโครงการไดหลังจากลวงเลยเวลาที่กําหนด (ที่ระบุไวในขอตกลงหรือตามที่ไดรับการอนุมัติ
ใหขยายเวลาได) มาแลวเกิน 3 เดือน – 1 ป จํานวน 113 โครงการ คิดเปนรอยละ 5 และลาชามาแลวเกินกวา
1 ป จํานวน 34 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.50 โดยจํานวนโครงการลาชาตามแผนปฏิบัติการแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 : แสดงจํานวนและรอยละโครงการลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป และเกิน 1 ป เทียบโครงการที่อยู
ระหว า งดํ า เนิ น การ จํ า แนกรายแผน ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 2 (ตุ ล าคม 2563 – มี น าคม 2564)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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

ลาชาเกินกวา
จํานวนโครงการ
ลาชาเกินกวา 1 ป
3 เดือน – 1 ป
ทั้งหมดที่อยู
ระหวาง
จํานวน
จํานวน
รอยละ
รอยละ
ดําเนินการ
โครงการ
โครงการ
67
8
11.94
120
18
15.00
9
7.50
109
14
12.84
11
10.09
68
9
13.24
3
4.41
111
11
9.91
2
1.80
134
8
5.97
4
2.99
52
11
21.15
43
6
13.95
70
6
8.57
52
0.00
1,274
16
1.26
1
0.08
35
5
14.29
1
2.86
37
1
2.70
51
12
25
1
4.00
2
8.00
2,260
113
5.00
34
1.50

ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลนและขอมูลเบิกจายในระบบ SAGE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
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ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน
งบประมาณทั้งหมดที่อยูระหวางดําเนินการทั้งสิ้น 7,781.12 ลานบาท โดยพบวางบประมาณของโครงการลาชาเกิน
3 เดือน – 1 ป จํานวน 54.1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.70 ของงบประมาณโครงการที่ยังดําเนินการอยู และ
งบประมาณของโครงการลาชาเกินกวา 1 ป จํานวน 32.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.42 โดยจํานวนงบประมาณ
ของโครงการลาชาตามแผนปฏิบตั ิการแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 : แสดงจํานวนและรอยละของงบประมาณโครงการลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป และเกิน 1 ป เทียบ
โครงการที่อยูระหวาง ดําเนินการ จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม
2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวนงบประมาณ
จํานวนงบประมาณ
ลาชาเกินกวา
ลาชาเกินกวา 1 ป
ทั้งหมดที่อยู
3 เดือน – 1 ป
แผน
ระหวาง
งบประมาณ
งบประมาณ
ดําเนินการ
รอยละ
รอยละ
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
01-ยาสูบ
795.48
5.43
0.68
02-แอลกอฮอล
897.44
5.03
0.56
1.86
0.21
03-ความปลอดภัย
645.31
7.47
1.16
8.01
1.24
04-ปจจัยเสี่ยง
507.51
0.96
0.19
6.02
1.19
05-ประชากรกลุมเฉพาะ
530.15
7.79
1.47
3.45
0.65
06-ชุมชน
1,233.82
0.82
0.07
2.95
0.24
07-สุขภาวะเด็ก
377.73
6.68
1.77
08-สุขภาวะองคกร
382.86
8.94
2.34
09-กิจกรรมทางกาย
403.27
5.44
1.35
10-ระบบสื่อ
290.19
11-สรางสรรคโอกาส
463.54
2.09
0.45
0.12
0.03
12-ระบบบริการ
459.86
3.25
0.71
3.88
0.84
13-ระบบและกลไกสนับสนุน
206.93
0.36
0.17
14-อาหาร
314.84
15-สรางเสริมความเขาใจ
32
17-กลุมงานกลาง
240.16
0.2
0.08
5.93
2.47
รวม
7,781.12
54.1
0.70
32.59
0.42
ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลนและขอมูลเบิกจายในระบบ SAGE ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
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เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานในชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวา ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563
– มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดําเนินงานที่ดีกวาทั้งโครงการที่ลาชาเกิน 3 เดือน – 1
ป และโครงการที่ลาชาเกิน 1 ปขึ้นไป (ทั้งดานจํานวนโครงการและงบประมาณ) โดยจํานวนโครงการที่ลาชาเกิน 3
เดือน – 1 ป ลดลงจากปที่ผานมา 95 โครงการ และงบประมาณของโครงการลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป ลดลง 35.75
ลานบาท สําหรับโครงการที่ลาชาเกิน 1 ปขึ้นไป จํานวนโครงการลดลง 28 โครงการ โดยคิดเปนงบประมาณลดลง
31.5 ลานบาท
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนโครงการที่ดําเนินการลาชากวากําหนดในภาพรวมพบวา ได 4.58 คะแนน ซึ่ง
มากกวาชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาที่ได 3.69 คะแนน โดยสาเหตุที่ทําใหโครงการลาชาลดลงเนื่องจากทาง
สํานักงานไดมีมาตรการกํากับติดตามโครงการลาชาอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามแผนที่วางไว ผานกลไกการรายงาน
และติดตามในที่ประชุมผูบริหารเปนประจําทุกเดือน
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องคประกอบที่ 4.2 การจัดการความรูภายใน สสส.
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูภายในองคการ
ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูภายในองคการ
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 พบวา องคความรู/ นวัตกรรม ถูกนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการ จํานวน 10 ประเด็น
และ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญอื่นรวมอยูดวย จํานวน 2 ประเด็น
การปรับปรุงกระบวนการ 10 ประเด็น ดังนี้
1. สํานัก 1 จัดทําคลิปแนะนําการแนบสื่อในระบบ DOL ซึ่งสืบเนื่องมาจากปญหาที่วา ภาคีของสํานัก 1
มักจะติดตอแจงมาที่สํานักวา แนบไฟลไมได และขอสงไฟลแนบแยกตางหากมาใหทางอีเมล ซึ่งทําให
ขอมูลความกาวหนาโครงการในระบบ ไมครบถวน/สมบูรณ จึงทําคลิปฯ นี้ขึ้นมา และสงไปใหภาคีใช
งาน ซึ่งพบวา ภาคีมีความเขาใจ สามารถอัพโหลดสื่อในระบบ DOL ได ลดจํานวนการโทรติดตอเขา
มาสอบถามที่สํานัก
2. สํานัก 6 จัดทําชุดความรูการดําเนินโครงการสรางเสริมสุขภาพขนาดเล็ก เพื่อจัดการปญหาสุขภาวะ
ในระดับชุมชน จํานวน 8 ประเด็น ไดแก บุหรี่ แอลกอฮอล อุบัติเหตุ ผูสูงอายุ การบริโภคผักผลไมใน
โรงเรียน การปลูกและบริโภคผักปลอดสารในครัวเรือน การจัดการขยะ และกิจกรรมทางกาย เกิดจาก
การสรุ ป บทเรี ย นการดํ า เนิ น งานโครงการที่ สํ า นั ก 6 สนั บ สนุ น จั ด ทํ า เป น รู ป แบบ Motion
Infographic ความยาวประมาณ 2-3 นาที (สามารถเขาถึงไดที่ https://rb.gy/b1himo) ทําใหภาคี
ผูส นใจเสนอโครงการทั่ ว ไปเกิ ดความเขาใจการดําเนิน งานโครงการสรางเสริมสุขภาพไดดียิ่งขึ้น
สามารถนําความรูไปปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาสุขภาวะในพื้นที่ได อีกทั้งชวยลดตนทุนและระยะเวลาของ
หนวยจัดการในการทําความเขาใจรายละเอียดการดําเนินงานโครงการกับผูสนใจในพื้นที่ ทั้งนี้ไดมีการ
เผยแพรตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2563 และขณะนี้ (ณ 4 เมษายน 2564) มีผูเขาชม 5,948 ครั้ง และ
ยอดดาวนโหลด 567 ครั้ง
3. สํ า นั ก 6 จั ด ทํ า ระบบ e-learning เรื่ อ ง การติ ด ตามประเมิ น เชิ ง ผลลั พ ธ (สามารถเข า ถึ ง ได ที่
http://www.edu-opengrant.com/) เพื่อใชเปนเครื่องมือพัฒนาสมรรถนะหนวยจัดการ (Node)
สํ า หรั บ ออกแบบการติ ด ตามผลลั พ ธ โ ครงการในพื้ น ที่ ใ ห บ รรลุ เ ป า หมายเรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมสุขภาพและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ ทําใหหนวยจัดการมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สงผลให
การติดตามเสริมหนุนการดําเนินงานโครงการสรางเสริมสุขภาพรายยอยเปนการติดตามเชิงผลลัพธที่
เห็ น การเปลี่ ย นแปลงทางด า นสุ ขภาวะ ซึ่ งการเรี ย นรูผา นระบบ e-learning ทํา ใหห นว ยจัด การ
สามารถจัดสรรเวลาในการทบทวนความรูไดดวยตนเอง ลดเวลาและคาใชจายในการเดินทางเข า
มารว มอบรมจากสว นกลาง สํานักสามารถลดตนทุนในสว นคาจัดฝกอบรมไดมากกวารอยละ 50
นอกจากนี้ ยั ง มี ผู ส นใจจากหน ว ยงานภายนอกเข ามาเรี ย นรู เช น บุ คลากรของกรมควบคุ มโรค
กระทรวงสาธารณสุข สภากายภาพบําบัด (ภายใตหลักสูตรกายภาพบําบัดสรางเสริมสุขภาพ) เปนตน
4. ฝายติดตามและประเมินผลมีการนําประสบการณและขอมูลตางๆที่ไดจากการดําเนินงานจัดทําตัวชี้วัด
องคการ (ตั้งตัวชี้วัด กํากับ ติดตามและประเมินผล) มาพัฒนาระบบ "ระบบติดตามและประเมินผล
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ตัวชี้วัดองคการ" ซึ่งเปนการปรับปรุงกระบวนการรายงานผลการดําเนินงาน ใหสามารถกํากับติดตาม
และเก็บรวมรวมขอมูลรายงานสําคัญที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ (ตอนนี้ไดเปดใชงานระบบแลวเมื่อ
เดือนมีนาคม 64)
5. ฝายติดตามและประเมินผลมีการรวบรวมขอมูลคําศัพทและนิยาม สสส. (แผน) ใชในการดําเนินงาน
ซึ่งเดิมมีความแตกตางกันและไมมีนิยามกลางที่ชัดเจน โดยฝายฯ ไดมีการรวบรวมขอมูล หารือรวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิ และแผน (ทุกแผน) เพื่อจัดทําคูมือนิยามศัพท ซึ่งสสส. (แผน) ไดนํามาใชประกอบการ
จัดทําเกณฑคะแนนตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รายแผน ป 2564 แลว
6. ฝายบริหารบุคคล ไดทําการศึกษาทบทวนกระบวนการสรรหาบุคลากรในปจจุบัน เพื่อวิเคราะหหาจุด
ที่ต องปรับ ปรุ งหรื อเพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพหรือเครื่องมือที่ใชในการสรรหา เพื่อใหส ามารถวิเคราะหห า
คุณสมบัติของผูสมัครที่เหมาะสมสอดคลองกับตําแหนงที่เปดรับ รวมถึงมีการปรับปรุงกระบวนการ
กลั่นกรองใบสมัครที่มีจํานวนมากใหสามารถดําเนินการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. สํานักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมไดพัฒนาระบบฐานขอมูลการตลาดเพื่อสังคม เชื่อมโยงฐานขอมูล
การจัดซื้อจัดจาง การบริหารสัญญา งบประมาณสํานัก การวางแผนโฆษณา และประสิทธิภาพของ
การรณรงค พรอมนําเสนอบน Dashboard
8. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศนําแบบฟอรมเสนอความตองการในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ สสส. มาเผยแพรให สํานัก/ฝาย ใชงานเพื่อเปนจุดเริ่มตนในการจัดเก็บฐานขอมูล
กลางเพื่ อประโยชน ใ นการใช ร ว มงานรว มกัน ซึ่ งจะเปน แหลงเก็บ Data เดีย วกัน ลดการพัฒ นา
สารสนเทศที่ ซ้ํ า ซ อ น ลดต น ทุ น และบูร ณาการในเรื่อ งกํา หนดมาตรฐานการพัฒ นาซอฟตแ วร ที่
เหมาะสมและมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันได
9. สํานักวิชาการและนวัตกรรมไดจัดทําคูมือแนวทางปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาของ สสส. เพื่อใหเจาหนาที่และภาคี สสส. มีความเขาใจในหลักการและสามารถยึดเปนแนว
ปฏิบัติในการดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญาได ประกอบดวย ความรูทั่วไป และแนวทางปฏิบัติ
สําหรับเจาหนาที่และภาคี สสส. ไดแก กระบวนการปฏิบัติงานดานทรัพยสินทางปญญาของ สสส.
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานทรัพยสินทางปญญาของสํานัก/ฝาย และภาคี ทั้งกอนเริ่ม ระหวาง และ
หลังจบโครงการ หลักการและกระบวนการขอใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา ไดแก การขอ
อนุญาตใช และการขอโอนสิทธิการบริหารจัดการ และการจัดสรรผลประโยชนจากทรัพยสินทาง
ปญญา โดยคูมือแบงเปน 3 ประเภท ไดแก หนังสือฉบับสมบูรณสําหรับผูบริหาร Booklet สําหรับ
เจาหนาที่ และแผนพับสําหรับภาคี
10. ฝายบริหารบุคคลไดรวมมือกับฝายอํานวยการและสํานักเชิงรุก จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการ
สนับสนุนทุน และบริหารโครงการสําหรับผูปฏิบัติงาน สสส. โดยคูมือดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูปฏิบัติงานของ สสส. ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนทุนและบริหารโครงการ มีแนวทาง
การ/กระบวนการ/ ขั้ น ตอน การดํ าเนิ น งานที่ เ ป น มาตรฐานเดี ย วกัน และถู กต องสอดคล องกั บ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของกองทุนที่เกี่ยวของ
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ผลงานสําคัญอื่น 2 ประเด็น ดังนี้
1. สภส. ไดทําการรวบรวม ประมวล และสังเคราะหองคความรูและนวัตกรรมในภาพรวมของ สสส. โดยไดมี
การทําเปนบทความวิชาการตามแบบฟอรมในการขอเสนอรับ รางวัล Nelson Mandela Award for
Health Promotion 2021
2. สํานักวิชาการและนวัตกรรมไดจัดทําเอกสารถอดบทเรียนการดําเนินการของ สสส. ในการรวมแกไข
ปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ factsheet และ powerpoint ซึ่งมีการนํา
ขอมูลไปใชประโยชน ดังนี้
1) นํ า เสนอในที่ ป ระชุ ม PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2021 หั ว ข อ Building
Systems to Cope with Future Trends โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการ สสส.
2) นํ า ไปเผยแพร ใ นเวที นํ า เสนอข อ มู ล และหนั ง สื อ จั บ ตาทิ ศ ทางสุ ข ภาพคนไทย ป 25641
(ThaiHealth Watch 2021) ภายใตหัวขอ วิกฤต COVID-19 มาราธอน เขยาพฤติกรรมสุขภาพ
คนไทย อะไรบางที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล

32

องคประกอบที่ 4.3 การพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 11 ความกาวหนาของการพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล
ตัวชี้วัดยอยที่ 11.1 รอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน
รอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน คิดเปนรอยละ 96.15
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
สสส. ไดพัฒนาระบบรายงานการเงินเพื่ออํานวยความสะดวกภาคีในการจัดทํารายการรายรับ-รายจาย
เงินงวดโครงการ โดยรอยละของการรายงานการเงินผานระบบออนไลนในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คํานวณ
จากโครงการที่ใชงานระบบการเงินออนไลนและโครงการที่อนุมัติใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการเบิก
เงินตั้งแตงวดที่ 2 ขึ้นไปภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทั้งนี้ ไมรวมโครงการสรางเสริมสุขภาพขนาดเล็ก
ของแผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ)
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวามีการใช
งานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน จํานวนน 150 โครงการ จากทั้งหมด 156 โครงการ คิดเปนรอยละ
96.15
สําหรับโครงการที่ยังไมมีการใชงานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลนนั้น มีสาเหตุมาจากใน
ชวงแรกที่ไดมีการปรับแกไขระบบเพื่อรองรับระเบียบการเบิกจายใหม ทางสํานักตาง ๆ ไดแจงไปยังโครงการ
วายังไมตองใชงานระบบฯ ทั้งนี้ ทางฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดกํากับติดตามกับสํานัก/ฝายที่ยังไมมีการใช
งานระบบผานการประชุมผูบริหารสํานักงาน
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ตารางที่ 9 : แสดงจํานวนและรอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงานการเงินโครงการออนไลน จําแนกราย
สํานัก/ฝาย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 31 มีนาคม 2564

22
7
10
15
6
21
2
20
17
18
8
3
1
1
156

โครงการที่ใชงานระบบรายงาน
ความกาวหนาโครงการออนไลน
จํานวน
รอยละ
22
100
7
100
10
100
15
100
6
100
21
100
1
50
18
90
15
88
18
100
8
100
2
67
1
100
1
100
150
96.15
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ตัวชี้วัดยอยที่ 11.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 0.45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตามรายงานการดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล สสส. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการที่ตองดําเนินงานทั้งสิ้น 10 โครงการ และทาง สสส. ได
ดําเนินงานครบทั้ง 10 โครงการแลว แตทั้งนี้ไดประสบปญหาและอุปสรรคที่ทําใหการดําเนินงานลาชา เชน
สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
กระบวนการดําเนิน งาน เป นตน ทํ าให มีผลสําเร็จของงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 โดยรวมคิดเป น 32% จาก
โครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 10 : แสดงรายชื่อโครงการและผลสําเร็จของโครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายชื่อโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ ระยะที่ 2
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ
โครงการพัฒนาระบบบัญชี การเงิน และพัสดุ
โครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญา
โครงการพัฒนาระบบการตอบสนองการจัดการ
โครงการจัดทําระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนงานสรางเสริมสุขภาวะ และ
การจัดทําขอมูลเปด
7. โครงการพัฒนา Digital Service Platform เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
8. โครงการบริหารจัดการงานบริการไอที (ITSM)
9. โครงการบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยี
10. โครงการพัฒนาความพรอมดานสารสนเทศ

ผลสําเร็จโครงการ
(รอยละ)
70
49
45
20
20
30
25
20
20
20
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ทั้งนี้ สาเหตุที่ดําเนินงานลาชาบางโครงการ เนื่องจากบางโครงการติดปญหาในดานตาง ๆ ดังนี้
ความลาชาเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
• โครงการพัฒนาความพรอมดานสารสนเทศ สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชา ไดแก ประสบปญหาในการ
เลือกกรอบการทํางานที่เหมาะสมกับองคภาครัฐ รวมทั้งการฝกอบรมที่ตองเลื่อนเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ความลาชาเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
• โครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญา สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชา ไดแก ความลาชาในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางที่มกี ารอุธรณ ทําใหไดผูรับจางที่จะมารับงานลาชากวากําหนด
ความลาชาเนื่องจากกระบวนการดําเนินงาน เชน การเปลี่ยนแปลงขอบเขตเปาหมายและความตองการ
ของผูใชงาน ความพรอมของระบบ เปนตน
• โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชา ไดแก ความ
ต องการของผู ใช งานในระดั บ สํ า นั ก/ฝา ยไม ตรงกั น ทําใหเ กิด ความล าช าในการนํ าเสนอกับ ฝา ย
กฎหมายเพื่อจัดทําระเบียบนโยบาย เชน แบบฟอรม และกระบวนการทํางานที่ สสส. ตองยอมรับใน
อนาคตและความตองการปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน
• โครงการพัฒนาระบบการตอบสนองการจัดการ สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชา ไดแก การเก็บความ
ต อ งการที่ มี เ พิ่ ม เติ ม และขนาดของโครงการที่ ใ หญนตามความเห็
ขึ้
น ของผู บ ริ ห ารจึ ง ต อ งจั ด หา
งบประมาณเพิ่มเติมและเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจางจากวิธีเฉพาะเจาะจงเปน วิธีการจัดซื้อ e-bidding
• โครงการจัดทําระบบวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนงานสรางเสริมสุขภาวะ และการจัดทําขอมูลเปด
สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชา ไดแก การกําหนดขอบเขตเปาหมายความตองการมีการเปลี่ยนแปลง
และไมชัดเจนทําใหกระบวนการดําเนินงานลาชา
• โครงการพัฒนา Digital Service Platform เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชา
ไดแก การกําหนดขอบเขตเปาหมายความตองการมีการเปลี่ยนแปลงและไมชัดเจน ทําใหกระบวนการ
ดําเนินงานลาชา
• โครงการบริ ห ารจั ดการงานบริการไอที (ITSM) สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชา ไดแก การกําหนด
ขอบเขตเปาหมายความตองการมีการเปลี่ยนแปลงและไมชัดเจน ทําใหกระบวนการดําเนินงานลาชา
• โครงการบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยี สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชา ไดแก ความพรอมของ
อุปกรณการทดสอบ ทําใหตองหารือเพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานใหม
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ผลการดําเนินงาน:
ดานทุนหมุนเวียน
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ดานทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 11 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป 2565
(น้ําหนัก 30%)
1) การกําหนดทิศทางยุทธศาสตร
15%
1) คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบกรอบแนว
และเปาประสงค ที่สอดคลองกับ
ทางการจัดทําทิศทางและเปาหมายระยะ 10 ป
วัตถุประสงคจัดตั้ง และพันธกิจ
(2565-2574) ในการประชุมฯครั้งที่ 11/63 เมื่อ
ของทุนหมุนเวียน
26 พฤศจิกายน 63
2) การจัดใหมีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการ 15%
อยูระหวางดําเนินการ
ระยะยาว (3-5 ป) และแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปบญ
ั ชี 2565 ที่มีคุณภาพและ
ระบุองคประกอบสําคัญครบถวน
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ และผลการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 25%)
1) คณะกรรมการมีการติดตามผลการ
25%
4 มีการรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญ ของทุนหมุนเวียน
กองทุนฯ รับทราบ ทั้ง 6 ดาน ดังนี้ (แตที่ไมได 5
อยางครบถวนและเพียงพอ
คะแนน เนื่องจาก การรายงานผลการดําเนินงาน

ดานการเงินยังรายงานไมครบถวนทุกไตรมาส)
1) รายงานผลการดําเนินงานการบริหารงาน
บุคคล
- ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่
10/63 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 63
- ไตรมาสที่ 1/ 64 ในการประชุมครั้งที่ 1/64
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 64
2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่
10/63 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 63
- ไตรมาสที่ 1/64 ในการประชุมครั้งที่ 1/64
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 64
3) รายงานความกาวหนาการบริหารความเสี่ยง
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ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่
10/63 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 63
- ไตรมาสที่ 1/64 ในการประชุมครั้งที่ 3/64
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
4) รายงานคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ
ตรวจสอบภายใน
- ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่
11/63 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 63
- ไตรมาสที่ 1/64 ในการประชุมครั้งที่ 2/64
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 64
5) รายงานคณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงิน
- ไตรมาสที่ 4/63 ในการประชุมครั้งที่
11/63 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 63
6) คณะกรรมการกองทุนฯ รับทราบผลการ
ดําเนินงานดานไมใชการเงินตามวัตถุประสงค
และภารกิจของทุนหมุนเวียน โดยมีการ
รายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผาน
มาเปนประจําทุกเดือนตั้งแต ตุลาคม 63 ถึง
มีนาคม 64
3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 25%)
1) การจัดใหมีระบบประเมินผลภายในทุน 25%
1) คณะกรรมการกองทุนฯเห็นชอบการแตงตั้ง
หมุนเวียน
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุม
ครั้งที่ 12/63 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 63
4. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย (น้ําหนัก 10%)
1) มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่
10%
1 มีการเปดเผยขอมูลในประเด็นการบริหาร
ครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ทันกาล
งบประมาณกองทุนฯ การดําเนินงานตามพันธกิจ
โครงสรางการบริหารของทุนหมุนเวียน ขอมูล
คณะกรรมการ วัตถุประสงคจัดตั้ง พันธกิจ และ
วิสัยทัศน ดังนี้
1) คณะกรรมการกองทุนฯเห็นชอบโครงราง
รายงานประจําป 63 และการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการอํานวยการเรียบเรียง
รายงานประจําป 63 ในการประชุมครั้ง
ที่ 10/63 เมื่อ 15 ตุลาคม 63
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การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) คณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบรางรายงาน
ประจําป 63 ในการประชุมครั้ง
ที่ 3/64 เมื่อ 18 มีนาคม 64 ประกอบดวย
การบริหารงบประมาณกองทุนฯ การ
ดําเนินงานตามพันธกิจ โครงสรางการบริหาร
ของทุนหมุนเวียน ขอมูลคณะกรรมการ
วัตถุประสงคจัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน
5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 10%)
1) ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุน
10%
วัดผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
คะแนนรวม
100%
-
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ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 4.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตารางที่ 12 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในแตละ
ประเด็นประเมิน
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (น้ําหนัก 7%)
1) การจั ด ให มี ร ะบบข อ ร อ งเรี ย น 7%
5
ชองทางการรับขอรองเรียน และ
การจัดทํารายงานสรุปเกี่ยวกับขอ
รองเรียนภายในองคการ นําเสนอ
ผูบริหารขององคการ

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สํานักงาน จัดใหมีระบบรับขอรองเรียนและ
ชองทางรับขอเรียน ดังนี้
1. ชองทางรับเรื่องรองเรียน ผานระบบไปรษณีย
โดยสามารถจัดสงเอกสารมาที่ อาคารศูนยเรียนรู
สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
2. ชองรับเรื่องรองเรียนผานหมายเลขโทรศัพท
02-343 1500
3. ชองทางรับเรื่องรองผานเว็บไซต สสส. โดย เขา
ไปที่ www.thaihealth.or.th
4. สํานักงาน ไดมอบหมายใหฝายสื่อสารองคกร
เปนผูรับผิดชอบกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
และจัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ
ผูบริหารระดับสูงเปนรายเดือน
2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง (น้ําหนัก 8%)
1) การจัดทํา /ทบทวน คูมือการ
8%
5
คูมือบริหารความเสี่ยง ป พ.ศ. 2564 ไดผานความ
บริหารความเสี่ยง
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2563 และได
นําขึ้นระบบ DOL เพื่อเผยแพรแกบุคลากร สสส.
3. การระบุความเสี่ยงระดับองคการ (น้ําหนัก 15%)
1) การระบุความเสี่ยงระดับองคการ 15%
5
ความเสี่ยงของ สสส. ผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้ง
ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 พ..ย. 2563 ซึ่งอยูในหนา
27-28 ของแผนบริหารความเสี่ยง ป พ.ศ. 2564
4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคการ (น้ําหนัก 15%)
1) การประเมินระดับความรุนแรง
15%
5
การประเมินระดับความรุนแรง โดยประเมิน
ของความเสี่ยงระดับองคการ
โอกาสXผลกระทบ และแสดงใน Risk

41
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

(ระดับความรุนแรง = โอกาส x
ผลกระทบ)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (น้ําหนัก 15%)
1) การกําหนดแผนงานการบริหาร
15%
ความเสี่ยงระดับองคการ

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ําหนัก 10%)
1) ผู บ ริ ห ารทุ นหมุ น เ วี ย นแล ะ 10%
ผูบริหารระดับรองมีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน และรายงาน
ที่ไมใชทางการเงิน

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (น้ําหนัก 25%)
1) การใชสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
25%
การติดตามการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
Profile ซึ่งอยูในหนา 28-29 ของแผนบริหาร
ความเสี่ยง ป พ.ศ. 2564

5

แผนบริหารความเสี่ยง ป พ.ศ. 2564 ผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุม คกก.บริหารความเสี่ยง
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 และเสนอ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563

5

ผูบริหารทุนหมุนเวียน มีการสอบทานรายงานทาง
การเงิ น และไม ใ ช ร ายงานทางการเงิ น เป น ราย
เดือนตั้งแต ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ผาน
การประชุม
1. การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงิน
2. การประชุมผูบริหารประจําเดือน (Executive
meeting)

3

อยูระหวางดําเนินการตามแผนจัดการความ
เสี่ยง โดยไดรายงานความกาวหนา ไตรมาส 1
และไตรมาส 2 ตอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ทุกความ
เสี่ยงมีความคืบหนาการดําเนินการตามมาตรการ
ที่กําหนดไวทุกมาตรการ

8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ําหนัก 5%)
1) การประเมินผลการควบคุมภายใน 2%
ของหน ว ยงานตามหลั ก เกณฑ
กระทรวงการคลังฯ
2) การสงรายงานการประเมินผลการ 2%
ควบคุ ม ภายในตามหลั ก เกณฑ
กระทรวงการคลังฯ
3) การสอบทานการประเมินผลการ 1%
3
ควบคุ ม ภายในของผู ต รวจสอบ
ภายใน
คะแนนรวม
100%
คํานวณจาก 8 ตัวชี้วัด
96% 4.46
(ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด )

อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ ประเมิ น ผลการควบคุ ม
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
กระทรวงการคลัง
อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ จั ด ทํ า รายงานการ
ประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในตามหลั ก เกณฑ
กระทรวงการคลัง
มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผูตรวจสอบภายใน
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ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการตรวจสอบภายใน
ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการตรวจสอบภายใน
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตารางที่ 13 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการตรวจสอบภายในในแตละประเด็นประเมิน
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. บทบาทความรับผิดชอบของของคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน (น้ําหนัก 20%)
1) บทบาท คกก.ตรวจสอบ
5%
5 - คณะอนุกรรมการตรวจสอบฯ ชุดใหมเพิ่งไดรับ
การแตงตั้งเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 และมีการ
ประชุมไปแลว 1 ครั้ง (โดยปกติมีการประชุมทุก
เดือน) (เวนเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2564
เนื่องจากแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม)
- (ราง) กฎบัตร AC 2564 อยูระหวางนําเสนอตอ
ที่ประชุม
2) การจัดทํากฎบัตรของหนวย
5%
- ในคราวประชุม คอก.ตรวจสอบ ครั้ง
ตรวจสอบภายใน
ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 คอก. ได
ทบทวนกฎบัตร พ.ศ. 2561 และเห็นชอบใหใชกฎ
บัตร พ.ศ. 2561 ตอเนื่องไปโดยไมมีการปรับแกไข
ใหม และมีการประกาศเผยแพรในเว็บภายใน
สสส.
- นอกจากนี้ ในคราวประชุม คอก.ตรวจสอบครั้งที่
4/2563 (26 มิถุนายน 2563) พิจารณาทบทวนให
ใชกฎบัตร พ.ศ.2561 ตอเนื่องไปอีก
- รางกฎบัตร พ.ศ. 2564 จะนําเขา คอก
ตรวจสอบภายใน ครั้ง 3/2564 เดือน พฤษภาคม
2564
3) บทบาทของหนวยตรวจสอบ
5%
5 - การสอบทานกองทุนรานคาสวัสดิการ และ
กองทุนรักษาพยาบาล ตรวจสอบครบทุกดาน
ภายในที่ครบถวน
(ดําเนินการเรียบรอยแลว)
- การสอบทานการบริหารงบประมาณ การเงิน
การบัญชี การพัสดุ และวิเคราะหรายงานการเงิน
ของกองทุนฯ ระหวางกาล และการประเมินผล
การใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุนฯ
ระหวางกาล ตรวจสอบครบทุกดาน (อยูระหวาง
ดําเนินการ)
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4) บทบาทในการใหคําปรึกษา
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5%

5

การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝายตรวจสอบใหขอมูล feedback หรือให
คําปรึกษา กับ ฝายบริหาร ผูป ฏิบัติงาน และภาคี
ในการแกไขปญหาและปรับปรุงระบบงาน เพื่อ
การควบคุมภายในที่ดีเปนระยะ ๆ

2. ความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน (รอยละ20)
1) โครงสรางองคกรมีความเปน
10%
5 โครงสรางองคกรสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในมี
อิสระ
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน มีระเบียบ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2559
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
2) ความเปนอิสระเที่ยงธรรมของผู 10%
5 - ผูตรวจสอบภายในไมไดรับมอบหมายให
ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอื่นที่ไมใชงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
- ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงาน ที่ไมขัดตอความ
เปนอิสระและเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน
เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับองคกร
3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป (รอยละ 15)
1) การวางแผนตรวจสอบระยะ
5%
5 การประเมินความเสี่ยงเปนระบบเพื่อวางแผน
ยาวตามฐานความเสี่ยง
ตรวจสอบระยะยาว โดยแผน 3 ป ไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม คอก.ตรวจสอบ ครั้งที่
5/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2) การวางแผนตรวจสอบประจําป
5%
5 แผนตรวจสอบประจําป มีความสอดคลองกับ
บัญชี 2564
แผนการตรวจสอบระยะยาว เนือ่ งจากฝายตรวจสอบ
ภายในพิจารณานําประเด็นความเสี่ยงที่มี
ความสําคัญสูง มาจัดทําแผนตรวจสอบ
ประจําป และแผนประจําป ไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุม คกก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
3) การนําความเห็นของฝาย
5%
5 ฝายตรวจสอบภายในสัมภาษณผูบริหารถึงขอ
บริหารมาเปนสวนหนึ่งของการ
หวงใย/ความเห็น/ขอเสนอแนะตอการจัดทํา
จัดทําแผน
แผนทุกป
4. การวางแผนในรายละเอียด และการปฏิบัติงานตรวจสอบ (รอยละ 15)
1) การจัดทําแนวทางการ
5%
5
มีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่อง
ตรวจสอบที่มีองคประกอบ
ที่ตรวจสอบ และมีองคประกอบครบถวน
ครบถวน
2) การจัดทําแนวทางการ
10%
แผนการตรวจสอบประจําปมีการประเมินความ
ตรวจสอบตามความเสี่ยง
เสี่ยงอยางเปนระบบ และมีการนําเสนอตอ คอก.
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ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อความเห็นชอบ/อนุมัติ และจัดทําแนว
ทางการตรวจสอบตามความเสี่ยง ปจจุบัน
ดําเนินการจัดทําแนวทางการตรวจสอบแลว
6 งาน และบางสวนอยูระหวางดําเนินการ
5. การเปดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ (รอยละ 30)
1) การเปดการตรวจสอบ อยาง
5%
5 ฝายตรวจสอบจัดใหมีการเปดการตรวจสอบ
เปนทางการ
อยางเปนทางการ
2) การปดการตรวจสอบ อยางเปน
5%
5 ฝายตรวจสอบจัดใหมีการปดการตรวจสอบอยาง
ทางการ
เปนทางการ
3) รายงานผลการตรวจสอบมีความ 2%
5 ฝายตรวจสอบจัดสงรายงานผลการตรวจสอบให
ทันกาล
หัวหนาหนวยรับตรวจภายใน 15 วัน หลังจาก
ไดรับความเห็นชอบจาก คอก.ตรวจสอบแลว
4) รายงานผลการตรวจสอบมี
8%
- รายงานผลตรวจสอบทุกโครงการของฝาย
องคประกอบครบถวน
ตรวจสอบภายในที่จัดสงใหผูเกี่ยวของแลวมี
องคประกอบครบถวน
- สวนโครงการที่กําลังตรวจตามแผนงานและ
แผนเวลานั้น อยูระหวางดําเนินการ ยกเวน มี
จํานวน 2 งาน ที่ยังไมเปนไปตามแผนคือ Sook
Enterprise และ การบริหารโครงการรับ
ทุน ทั้งนี้ คาดกวาจะแลวเสร็จในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
5) มีระบบในการติดตาม
10%
5 มีการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะและสามารถติดตาม
อยางครบถวน และมีการรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
ตอ คอก.ตรวจสอบ หรือ ผูบริหารสูงสุด
ไดอยางครบถวน
คะแนนรวม
100%
คํานวณจาก 13 ตัวชี้วัด
77% 5.00
(ทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด )
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ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสารสนเทศ
ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสารสนเทศ
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
ตารางที่ 14 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการบริหารจัดการสารสนเทศในแตละประเด็นประเมิน
ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจําป (น้ําหนัก 10%)
1) มีการจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติ
5%
3
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ป 2563การดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความ
2565 ซึ่งไดมีการทบทวนเพื่อปฏิบัติตามแผน
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการระยะ
ระยะยาวของ สถาปตยกรรมองคกร สสส.
ยาวทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ และ
(EA) ที่ไดรวมแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยุทธศาสตรที่สําคัญ
สังคมแหงชาติ รวมทั้งแผน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
อนาคตประเทศไทย ซึ่งฝายไอทีไดนํามาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับเปา 10 ป ของ สสส. เพือ่ ทบทวน
แผนปฏิบัติการปจจุบันและระยะถัดไปเสมอ
2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําป
5%
อยูระหวางดําเนินการ
2565 มีองคประกอบหลักที่ดี
ครบถวน
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิดัล (น้ําหนัก 90%)
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) (น้ําหนัก
35%) (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแลว)
1) ความเพียงพอของระบบการ
35%
3
มีระบบที่มีการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งขอมูล
บริหารจัดการสารสนเทศที่
มีความทันกาล และมีการเทียบกับเปาหมายใน
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ระดับทุนหมุนเวียน โดยมีกระบวนการสงรายงาน
ผูบริหาร (EIS/MIS)
ใหผูบริหารและผูดําเนินงานผาน M-Reports และ
email แจงความกาวหนาโครงการสนับสนุนทุน
สสส. เปนประจํา
2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 25%) (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบ
แลว)
1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
25%
3
มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน
ปฏิบัตงิ าน และ/หรือ สนับสนุนการอํานวยความ
สะดวกตอผูใชบริการ และเปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน ไดแก ระบบบริหาร
แผนและงบประมาณ ของ สสส. (e-Budgeting)
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ประเด็น

น้ําหนัก คะแนน

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
และ ระดับโครงการที่ระบบบริหารโครงการ
ออนไลน
2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล
รวมทั้งนโยบายตาง ๆ ที่สําคัญของภาครัฐ (น้ําหนัก 30%) (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแลว)
1) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
30%
3
มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน
ปฏิบัติงานและ/หรือสนับสนุนการอํานวยความ
สะดวกตอผูใชบริการ และเปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน ไดแก ระบบ ITSM
(IT Service Management) สําหรับเปนชองทาง
รับแจงปญหาการใชงานดานคอมพิวเตอร การใช
งานระบบ ความไมสะดวกตอการทํางาน
Network เปนตน เพื่อสนับสนุนผูใชงานระบบ
ภายใน และภายนอก สสส. (Call Center
ประสานงานทั้งในและนอก สสส. ดวย) ซึ่ง
ประกอบดวยทีมตอบปญหาทั้งภายใน และ
ภายนอก สสส. อยางพอเพียง
คะแนนรวม
100%
คํานวณจาก 4 ตัวชี้วัด
95% 3.00
(ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด )
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ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 15 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในแตละประเด็นประเมิน
ประเด็นประเมิน

น้ําหนัก

คะแนน

การดําเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การจัดใหมีปจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก 30%)
1.1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 30%
4
มีการกําหนดตัวชี้วัดในบุคลากรทุกระดับ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 2564
2. การจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติ
การดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป (น้ําหนัก 70%)
2.1 ระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการจัดการทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก 70%)
2.1.1) การดําเนินงานตาม
35%
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําปบัญชี
แผนปฏิบัติการฯ ประจําป
2564 ไดรอยละ 50 ซึ่งเปนไปตามแผน (ดําเนินการ
บัญชี 2564
ตามแผนในไตรมาสที่ 1 และ 2)
2.1.2) การจัดทํา/ทบทวนแผน
35%
วัดผลปลายป ทั้งนี้ จะดําเนินการจัดทําแผนชวง
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564
การฯ ประจําปบัญชี 2565
คะแนนรวม
100%
-

