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บทสรุปผูบรหิาร 
(ราง) รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดนําหลักการ Balanced Scorecard ซ่ึง

เปนแนวทางของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการท่ีอยูใน
ขอบเขตการดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มาประยุกตใชในการประเมินผล
การดําเนินงานขององคการตั้งแตปงบประมาณ 2553  โดยในปงบประมาณ 2556 ไดมีการนํากรอบหลักเกณฑ
การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาประยุกตใชเพ่ิมเติม 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 โดยมีตัวชี้วัดในการประเมินผลการดําเนินงานขององคการ 
จํานวนท้ังสิ้น 15 ตัวชี้วัดหลัก (6 ตัวชี้วัดยอย)  

แผนภาพท่ี 1 : แสดงตัวชี้วัดองคการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานฯ ไดมีการทบทวนและพัฒนาการกําหนดตัวชี้วัด รวมท้ังเกณฑ
การประเมินผลการดําเนินงานแตละดาน ใหสามารถนําผลการประเมินท่ีไดมาใชในการปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้  

ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ : ใหความสําคัญในการบูรณาการงานรวมกัน จึงไดกําหนดใหมีตัวชี้วัด
บูรณาการ และตัวชี้วัดวาระกลาง (ความรอบรูดานสุขภาพ และธนาคารเวลา) ในการประเมินผลการดําเนินงาน 
(จากเดิมมีเฉพาะตัวชี้วัดบูรณาการ)  

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย : ใหความสําคัญตอขององคการเพ่ิมมากข้ึนท้ังประชาชนท่ัวไป ภาคีเครือขาย 
และสื่อมวลชน เปนตน จึงมีการปรับคาน้ําหนักคะแนนดานผูมีสวนไดสวนเสีย เปนรอยละ 14 (จากเดิมกําหนดไว
ท่ีรอยละ 12) และไดมีการเพ่ิมตัวชี้วัดใหม 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดยอยท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามแผน Thaihealth Academy ตัวชี้วัดยอยท่ี 4.2 รอยละของภาคีเครือขายท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก 
สสส. และรายงานวาไดนําความรูไปใชในการดําเนินงาน  

นอกจากนั้น ยังไดมีการปรับในวิธีการวัดและประเมินผล จํานวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก การปรับกลุมตัวอยาง 
ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของความพึงพอใจของประชาชนท่ัวไป ภาคีเครือขาย และสื่อมวลชนตอการดําเนินงานของ 
สสส. (จากเดิม ท่ีใชเฉพาะกลุมภาคีเครือขาย เปน การใชขอมูลของ 3 กลุม ไดแก ประชาชนท่ัวไป ภาคีเครือขาย 
และสื่อมวลชน เพ่ือใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ)  

ดานการเงิน : ไดมีการตัดตัวชี้วัดการบริหารจัดการเงินทุนท่ียังไมถึงกําหนดเบิกจาย (คาน้ําหนัก รอยละ 
3) ออก และ ปรับลดคาน้ําหนักคะแนนดานการเงิน เปนรอยละ 16 (จากเดิมกําหนดไวท่ีรอยละ 18)  

ดานปฏิบัติการ : ไดมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในการจัดทําสถาปตยกรรมองคการ เปน ตัวชี้วัดยอยท่ี 
10.2 เปน ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสําคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565  

ในสวนของการปรับวิธีการวัดและประเมินผล จํานวน 2 ตัวชี้วัด ไดแก 1) การปรับแกนิยาม ตัวชี้วัดท่ี 
8 รอยละของโครงการท่ีดําเนินการลาชากวากําหนด จาก “โครงการลาชาเกิน 3 เดือนข้ึนไป” เปน “โครง
การลาชาเกิน 3 เดือน-1 ป” และ 2) ปรับแหลงขอมูลท่ีใชในการคํานวณ ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 รอยละของ
โครงการท่ีใชงานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน จาก “รายงานความกาวหนา หรือ รายงาน
การเงิน” เปน “รายงานความกาวหนา” 

ดานทุนหมุนเวียน : ไดมีการปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิม ดานพัฒนาทุนหมุนเวียน  เปน ดานทุนหมุนเวียน 
เพ่ือใหสะทอนกับการดําเนินงาน 

กรอบนโยบายและแนวทางในการดําเนินงานตามแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย
แนวนโยบายและจุดเนนสําหรับการดําเนินงานไวท้ังหมด 5 ขอไดแก 

1. ใชทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตร 10 ป เพ่ือการบูรณาการการทํางาน และมุงเนนความเปน
ธรรมทางสุขภาพ  

2. ตอบสนองแนวนโยบายการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจ ตามทิศทางของยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ 

3. สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน (SDGs) 

4. เนนความสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับพลวัตเชิงพ้ืนท่ี และกลุมประชากร 
5. พัฒนานวัตกรรม และใชเทคโนโลยียุคดิจิทัลเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
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ท้ังนี้ 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 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ แผนอาหารเพ่ือสุข
ภาวะ และแผนสรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคการ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 2.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ท้ังนี้
สรุปผลการดําเนินงานในแตละดาน ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 : แสดงคะแนนผลการดําเนินงานตามตวัชี้วดัองคการ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

องคประกอบและตัวช้ีวัดการประเมินผลองคการ 
คาน้ําหนัก 

(%) 
คะแนน 

1. ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ (35%) 
องคประกอบท่ี 1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามพันธกิจของ สสส. 
ตัวชี้วัดท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตามเปาประสงค

ท่ี 1-6 ของ สสส. 
35  

- คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลัก (25%)  3.18 
- คะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดบูรณาการ

และตัวชี้วัดวาระกลาง (10%) 
 2.32 

2. ดานผูมีสวนไดสวนเสีย (14%) 
องคประกอบท่ี 2.1 ความสําเร็จของการตอบสนองตอภาคการเมืองและนโยบาย 
ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอนโยบาย/มติ/

ขอแนะนํา/ขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร 
วุฒิสภา  
และคณะกรรมการประเมินผล 

4 รอผล
ปลายป 

องคประกอบท่ี 2.2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สสส. 
ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของความพึงพอใจของประชาชนท่ัวไป ภาคีเครือขาย และ

สื่อมวลชนตอการดําเนินงานของ สสส. 
4 รอผล

ปลายป 
องคประกอบท่ี 2.3 ความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพของภาคี 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพของภาคี 
(6%) 

  

ตัวชี้วัดยอยท่ี 4.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน 
Thaihealth Academy 

3 2.00 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 4.2 รอยละของภาคีเครือขายท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก 
สสส. และรายงานวาไดนําความรูไปใชในการดําเนินงาน 

3 รอผล
ปลายป 

3. ดานการเงิน (16%) 
องคประกอบท่ี 3.1 การอนุมัติงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเปาหมาย

ของแผนประจําป 
6 0.51 

องคประกอบท่ี 3.2 การเบิกจายงบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของการเบิกจายงบประมาณท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับ

แผนการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ (7%) 
  

ตัวชี้วัดยอยท่ี 6.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณโครงการตอเนื่อง
ท่ีจายจริงเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณ
โครงการตอเนื่องท่ีไดรับอนุมัต ิ

4 0.83 
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องคประกอบและตัวช้ีวัดการประเมินผลองคการ 
คาน้ําหนัก 

(%) 
คะแนน 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 6.2 รอยละของการเบิกจายงบประมาณโครงการใหมท่ี
จายจริงเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณ
โครงการใหมท่ีไดรับอนุมัติ 

3 0.51 

องคประกอบท่ี 3.3 การจัดการดานการเงิน การบัญชี 
ตัวชี้วัดท่ี 7 สสส. สงรายงานการรับและการใชจายเงิน ใหกรมบัญชีกลางได 

ตามกําหนดเวลา 
3 5.00 

4. ดานปฏิบัติการ (15%) 
องคประกอบท่ี 4.1 การบริหารจัดการโครงการ 
ตัวชี้วัดท่ี 8 รอยละของโครงการท่ีดําเนินการลาชากวากําหนด 4 3.69 
องคประกอบท่ี 4.2 การจัดการความรูภายใน สสส. 
ตัวชี้วัดท่ี 9 คาเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรูภายในองคการดานพัฒนา

บุคลากร 
5 1.00 

องคประกอบท่ี 4.3 การพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ความกาวหนาของการพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล 

(6%) 
  

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 รอยละของโครงการท่ีใชงานระบบรายงาน
ความกาวหนาโครงการออนไลน 

4 1.87 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสําคัญตาม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565 

2 1.00 

5. ดานทุนหมุนเวียน (20%) 
ตัวชี้วัดท่ี 11 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการทุนหมุนเวียน  
4 รอผล 

ปลายป 

ตัวชี้วัดท่ี 12 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

4 รอผล 
ปลายป 

ตัวชี้วัดท่ี 13 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการตรวจสอบ
ภายใน 

4 4.63 

ตัวชี้วัดท่ี 14 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

4 4.40 

ตัวชี้วัดท่ี 15 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4 รอผล 
ปลายป 

รวม 100  
คาคะแนนรวมเฉล่ียถวงน้ําหนัก 77% 2.56* 

หมายเหตุ  *  คํานวณจากตัวช้ีวัดองคการ 12 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 77 ของตัวช้ีวัดท้ังหมด (15 ตัวช้ีวัดหลัก 6 ตัวช้ีวัดยอย)  
สวนตัวช้ีวัดท่ีเหลือ จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ตองรอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ 
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แผนภาพท่ี 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคการ จําแนกตามดาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

 
 

 
หมายเหตุ จํานวนตัวช้ีวัดและคานํ้าหนักในแตละดานท่ีนํามาวัดผลไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีความแตกตาง
จาก พ.ศ.2563 โดยดานผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจ ดานการเงิน ดานปฏิบัติการ และดานทุนหมุนเวียน มีจํานวนตัวช้ีวัดท่ีวัดผลได
ในไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เทากัน มีเพียงดานผูมีสวนไดสวนเสียเทาน้ันท่ีมีความแตกตาง
กัน  

ตารางท่ี 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดองคการ จํานวนตัวชี้วัด คาน้ําหนัก จําแนกตาม
ดาน  ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

ดาน จํานวนตัวชี้วัด น้ําหนัก (%) คะแนนเฉลี่ย 
ดานผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 1 35 2.93 
ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 1 3 2.00 
ดานการเงิน 4 16 1.43 
ดานปฏิบัติการ 4 15 1.95 
ดานทุนหมุนเวียน 2 8 4.52 

รวม 12 77 2.56* 

หมายเหตุ  *  คํานวณจากตัวช้ีวัดองคการ 12 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 77 ของตัวช้ีวัดท้ังหมด (15 ตัวช้ีวัดหลัก 6 ตัวช้ีวัดยอย)  
สวนตัวช้ีวัดท่ีเหลือ จํานวน 6 ตัวช้ีวัด ตองรอผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปงบประมาณ  

2.71

รอผลปลายป
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5.00

คะแนน

ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2562 ไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ 2563
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ผลการดําเนินงาน : 

ดานผลสมัฤทธ์ิตามพันธกิจ 
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ดานผลสมัฤทธิ์ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความสาํเร็จของการดําเนินงานตามเปาประสงค  

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 15 แผน 
- ตัวชี้วัดหลักไดคะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

- ตัวชี้วัดบูรณาการและตัวชี้วัดวาระกลางไดคะแนนเฉลี่ย 2.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามพันธกิจของ สสส. จะถูกวัดโดยตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามเปาประสงค 6 เปาประสงค ซ่ึงมีคาน้ําหนักของตัวชี้วัดหลักเทากับรอยละ 25 และ คาน้ําหนัก
ของตัวชี้วัดบูรณาการและตัวชี้วัดวาระกลางเทากับรอยละ 10 โดยเปนการวัดผลการดําเนินงานเปนรายแผน
ตามแผนหลักท้ัง 15 แผน ซ่ึงแตละแผนจะมีการกําหนดแผนการดําเนินงานและตัวชี้วัดระดับแผน  

ในป พ.ศ. 2563 มีการกําหนดตัวชี้วัดระดับแผนท้ัง 15 แผน รวมท้ังหมด 150 ตัวชี้วัด (158 ตัวชี้วัดราย
ยอย) ประกอบดวย ตัวชี้วัดหลัก จํานวน 107 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดบูรณาการ จํานวน 21 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดวาระกลาง 
จํานวน 22 ตัวชี้วัด (ความรอบรูดานสุขภาพ จํานวน 15 ตัวชี้วัด และ ธนาคารเวลา จํานวน 7 ตัวชี้วัด) แตละ
ตัวชี้วัดจะกําหนดคาคะแนนความสําเร็จไว 6 ระดับไดแก 0 คะแนน (หมายถึง อยูในระหวางดําเนินการท่ีผลงานยัง
ไมถึงเกณฑคะแนนท่ี 1) และมีคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน (หมายถึง มีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมายและใหผล
ในระดับผลลัพธหรือผลกระทบ)  

การประเมินผลคะแนนในแตละแผนจะเปนการประเมินตนเองของแตละแผนตามเกณฑคาคะแนนท่ีผาน
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายแผนของ สสส. ประจําป 
2563 -2564 ในชวงตนปงบประมาณ จากนั้นจึงนําเขาสูกระบวนการพิจารณาตัดสินผลคะแนนข้ันสุดทายโดย
คณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์รายแผนของ สสส. ประจําป 2563 -2564  ซ่ึง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีตัวแทนคณะกรรมการประเมินผลฯ และตัวแทนคณะกรรมการบริหารแผนท้ัง 8 คณะ 
ดังนี้ 

1. พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร  ประธานกรรมการ (ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล) 
2. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการ  (ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล) 
3. ศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน กรรมการ  (ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล) 
4. รศ.ดร.ชโยดม สรรพศร ี กรรมการ  (ผูแทนคณะกรรมการประเมินผล) 
5. นพ.วิวัฒน โรจนพิทยากร กรรมการ   (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 1) 
6. ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม กรรมการ   (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 2) 
7. นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการ   (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3) 
8. นายสุจิตต ไตรพิทักษ     กรรมการ   (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 4) 
9. รศ.นพ.ปญญา ไขมุก     กรรมการ   (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 5) 
10. นางศรีศักดิ์ ไทยอารี กรรมการ   (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 6) 
11. นพ.ศิริวัฒน ทิพยธราดล กรรมการ   (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 7) 
12. นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล กรรมการ   (ผูแทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 8)  
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การดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลคะแนนในภาพรวมของท้ัง 15 
แผน อยูท่ีคะแนนเฉลี่ย 2.99 คะแนน โดยตัวชี้วัดหลักไดคะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน และ ตัวชี้วัดบูรณาการและ
ตัวชี้วัดวาระกลางไดคะแนนเฉลี่ย 2.32 คะแนน (คํานวนถวงน้ําหนักตามสัดสวนงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ) 

เม่ือมีการพิจารณาคะแนนแยกตามรายแผน จะพบวาผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  แผนท่ีมีผลการดําเนินงานโดยรวมสูงสุด 3 อันดับแรก จําแนกตามตัวชี้วัดหลัก ไดแก 
แผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ 4.41 คะแนน แผนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ ได 4.33 คะแนน และแผนควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด ได 3.93 คะแนน และตัวชี้วัดบูรณาการ ไดแก แผนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพผานระบบบริการสุขภาพ ได 4.04  คะแนน แผนสรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ ได 4.00 คะแนน และแผน
อาหารเพ่ือสุขภาวะ ได 3.20 คะแนน ท้ังนี้ มีรายละเอียดคะแนนผลการดําเนินงานรายแผน ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 : แสดงคะแนนผลการดําเนินงานรายแผนตามเกณฑประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานของแผน

หลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผน ตัวช้ีวัดหลัก 

ตัวช้ีวัด
บูรณาการ
และตัวช้ีวัด
วาระกลาง 

คะแนน
ประเมิน

ตนเองราย
แผน 

แผน 1 แผนควบคุมยาสูบ 3.00 1.20 2.55 

แผน 2 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด 3.93 0.80 3.15 

แผน 3 แผนการจัดการความปลอดภัยและปจจัยเสี่ยงทาง
สังคม 

3.80 1.60 3.25 

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
บริการสุขภาพ 

2.20 4.04 2.66 

แผน 13 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพ 

2.89 3.00 2.90 

แผน 14 แผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ 4.41 3.20 4.11 

แผน 15 แผนสรางเสริมความเขาใจสุขภาวะ 3.56 4.00 3.60 

คะแนนรวมเฉล่ีย 3.20 2.52 3.03 

คะแนนรวมเฉล่ียถวงน้ําหนักดวยงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  
(รายแผน) 

3.18 2.32 2.99 
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แผนภาพท่ี 3 : แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563  

 

โดยจํานวนตัวชี้วัดสวนใหญ รอยละ 65.2 (จํานวน 103 ตัวชี้วัด) มีระดับคะแนนไมเกิน 3.00 คะแนน 

เนื่องจากเกณฑคาคะแนนท่ีไดกําหนดไว เปนการวัดผลตอนสิ้นปงบประมาณ ทําใหมีผลการดําเนินการเม่ือ

เทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว มีคะแนนนอยหรือยังไมมีคะแนน แตอยางไรก็ตามมีตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานดี

มากโดยได 5 คะแนนแลวเม่ือเทียบกับเกณฑคะแนน จํานวน 31 ตัวชี้วัด (คิดเปนรอยละ 19.6)  ท้ังนี้ มี

รายละเอียดจํานวนและรอยละของตัวชี้วัดเม่ือเทียบกับเกณฑคะแนนระดับตาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4:  จํานวนและรอยละของตัวชี้วัดตามเกณฑคะแนนระดับตาง ๆ ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 

คะแนน จํานวนตัวช้ีวัด 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  *  จํานวนตัวช้ีวัดรวม 150 ตัวช้ีวัด ท้ังน้ี บางตัวช้ีวัดมีตัวช้ีวัดยอย เมื่อรวมตัวช้ีวัดยอยท้ังหมดจะเทากับ 158 
ตัวช้ีวัด  

3.00

3.93 3.80

2.86

4.33

2.19

2.80

3.80

2.78
2.60

2.87

2.20

2.89

4.41

3.56

1.20
0.80

1.60

2.33
2.76

2.00

2.60
2.40

2.92
2.80

2.20

4.04

3.00 3.20

4.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ตัวช้ีวัดหลัก ตัวช้ีวัดบูรณาการและตัวช้ีวัดวาระกลาง
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ผลการดําเนินงาน : 

ดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
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องคประกอบท่ี 2.1 ความสําเร็จของการตอบสนองตอภาคการเมอืงและนโยบาย 

ตัวช้ีวัดที่ 2   ระดับความสําเร็จของการตอบสนองตอนโยบาย/มติ/ขอแนะนํา/ขอสังเกตของ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผล 

รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัดนี้เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานของ สสส. ท่ีสามารถตอบสนองตอนโยบาย/มติ/
ขอแนะนํา/ขอสังเกตจากผูมีอํานาจท่ีเก่ียวของไดแก คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ และคณะกรรมการประเมินผล 
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องคประกอบท่ี 2.2 ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ สสส. 

ตัวช้ีวัดที่ 3   รอยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือขาย และสื่อมวลชนตอ
การดําเนินงานของ สสส. 

รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดการรับรูและยอมรับตอภาพลักษณของ สสส. ซ่ึงวัดจากคาคะแนนเฉลี่ยจากกลุมผู

มีสวนไดสวนเสีย 3 กลุม ไดแก ประชาชนท่ัวไป ภาคีเครือขาย และกลุมสื่อมวลชน ในรอบสํารวจปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาและพัฒนาสํารวจภาพลักษณองคกร ซ่ีงมีรองผูจัดการกองทุน สสส./
ผูชวยผูจัดการกองทุน สสส. เปนประธาน และมีสวนงานท่ีเก่ียวของรวมเปนคณะทํางานอีก 8 สวนงาน โดยผล
การดําเนินงานท่ีผานมา มีการวางแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑการทําวิจัยภาพลักษณและขอบเขตการ
ดําเนินงาน เพ่ือใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับตัวชี้วัดองคกร ซ่ึงกระบวนการดําเนินงานขณะนี้ อยูใน
กระบวนการจัดหาผูรับจางสํารวจภาพลักษณ ดวยวิธีการประกวดราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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องคประกอบท่ี 2.3 ความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพของภาคี 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความสาํเร็จในการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพของภาคี 

ตัวช้ีวัดยอยที่ 4.1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน Thaihealth Academy 

ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผน Thaihealth Academy 
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 2.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

ตัวชี้วัดนี้เปนการวัดความสําเร็จของการจัดตั้ง ThaiHealth Academy ใหเปนหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพภาคี และสนับสนุนการบริหารจัดการใหเกิดความ
ยั่งยืน ซ่ึงวัดจากการประเมินตนเองจากการดําเนินงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. เกิดรางแผนการดําเนินงานของ ThaiHealth Academy (Business Plan) ในรูปแบบหนวย
บริการรูปแบบพิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพภาคี และสนับสนุนการ
บริหารจัดการใหเกิดความยั่งยืน 

2. เกิดรางระเบียบกองทุนฯ วาดวยการจัดตั้งและการบริหารสถาบันการเรียนรูการสรางเสริม
สุขภาพ พ.ศ....  ท่ีเปนไปตามระเบียบกองทุนฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดตั้งหนวยงาน
ลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2562 

3. คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พิจารณาเห็นชอบรางระเบียบฯ วาดวย
การจัดตั้งและการบริหารสถาบันการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.... ในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2563 
ท้ังนี้ อยูระหวางการเสนอลงนามในรางระเบียบฯ เพ่ือใหมีผลบังคับใชตอไป 
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ตัวช้ีวัดยอยที่ 4.2     รอยละของภาคีเครือขายที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานวา
ไดนําความรูไปใชในการดําเนินงาน 

รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอยละของภาคีเครือขายท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานวาไดนําความรูไปใชในการ
ดําเนินงาน จะวัดโดยการสํารวจ “การเก็บขอมูลของรายงานการนําความรูจากการเขารวมพัฒนาศักยภาพไป
ใชในการขับเคล่ือนโครงการ/แผนงาน” ใชวิธีการสุมตัวอยางภาคีเครือขายท่ีเขารวมอบรม/เวที/กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักท่ีจําเปนสําหรับนักสรางเสริมสุขภาพ (Core Competency) ปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 และใชแบบสอบถามดานการนําความรูหรือประโยชนจากหลักสูตร เวที หรือกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพไปใชในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงมีการติดตามหลังจบการอบรม/เวที/กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพไปแลว 2-3 เดือน 

เนื่องจากเปนการวัดผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอสรุปผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 
(ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

1. มีผูไดรับการพัฒนาศักยภาพจํานวน 195 คน เปนภาคีเครือขาย 183 คน และเจาหนาท่ี สสส. 12 
คน จากการอบรมพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักท่ีจําเปนสําหรับนักสรางเสริมสุขภาพ (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 
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องคประกอบท่ี 3.1 การอนุมัติงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 5 รอยละของการอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเปาหมายของแผนประจําป 

อนุมัติงบประมาณไดรอยละ 45.8 คิดเปนคะแนนได 0.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สสส. ไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใหม ท้ังสิ้น 1,767.81 ลานบาท 
จากเปาหมายการอนุมัติท่ี 3,585 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.8 ดังแสดงในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 : แสดงจํานวนและรอยละของงบประมาณโครงการท่ีอนุมัติจริงเปรียบเทียบเปาหมายของแผนประจําป 
จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผน 
ผลการอนุมัติงบประมาณ (ลานบาท) 

 เปาท้ังป 2563  อนุมัติจริง   รอยละ  
01-ยาสูบ 310.00 105.24 33.9 
02-แอลกอฮอล 330.00 73.35 22.2 
03-ความปลอดภัย 260.00 131.32 50.5 
04-ปจจัยเสี่ยง 170.00 42.09 24.8 
05-ประชากรกลุมเฉพาะ 210.00 108.20 51.5 
06-ชุมชน 360.00 125.16 34.8 
07-สุขภาวะเด็ก 245.00 124.45 50.8 
08-สุขภาวะองคกร 130.00 53.57 41.2 
09-กิจกรรมทางกาย 210.00 135.59 64.6 
10-ระบบสื่อ 220.00 147.98 67.3 
11-สรางสรรคโอกาส 300.00 192.18 64.1 
12-ระบบบริการ 190.00 14.86 7.8 
13-ระบบและกลไก 187.00 64.63 34.6 
14-อาหาร 170.00 138.03 81.2 
15-สรางเสริมความเขาใจ 420.00 311.15 74.1 
17-กลุมงานกลาง 146.00 0.00 0.00 
รวม 3,858.00 1,767.81 45.8 

ท่ีมา :  ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM01) รายงานอนุมัติตามแผน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอมูล ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2563 
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องคประกอบท่ี 3.2 การเบิกจายงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 6    รอยละของการเบิกจายงบประมาณที่เกิดข้ึนจริงเทียบกับแผนการเบิกจาย
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

 

ตัวช้ีวัดยอยที 6.1  รอยละของการเบิกจายงบประมาณโครงการตอเนื่องที่จายจริงเทียบกับ
แผนการเบิกจายงบประมาณโครงการตอเนื่องที่ไดรับอนุมัติ 

รอยละในการเบิกจายงบประมาณของโครงการตอเนื่องไดรอยละ 63.96 คิดเปนคะแนนได 0.83 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา สสส. มีการเบิกจายงบประมาณของโครงการตอเนื่อง จํานวน 1,349,15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 63.96 ของ
แผนการเบิกจายงบประมาณโครงการตอเนื่องท่ีไดรับอนุมัติ (2,109.49 ลานบาท) ดังแสดงในตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 : รอยละในการเบิกจายงบประมาณของโครงการตอเนื่องท่ีจายจริงเทียบกับแผนการเบิกจาย
งบประมาณโครงการตอเนื่องท่ีไดรับอนุมัติ จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผน 
เปาเบิกจายท้ังป 2563 

(ลานบาท) 
เบิกจาย 

(ลานบาท) 
รอยละ 

01-ยาสูบ 258.00 147.75 57.27 
02-แอลกอฮอล 163.00 115.65 70.95 
03-ความปลอดภัย 173.91 111.14 63.91 
04-ปจจัยเสี่ยง 153.56 97.28 63.35 
05-ประชากรกลุมเฉพาะ 150.44 89.61 59.57 
06-ชุมชน 295.92 149.98 50.68 
07-สุขภาวะเด็ก 161.00 111.30 69.13 
08-สุขภาวะองคกร 129.03 70.31 54.49 
09-กิจกรรมทางกาย 108.84 99.01 90.97 
10-ระบบสื่อ 68.30 58.72 85.98 
11-สรางสรรคโอกาส 132.51 87.74 66.21 
12-ระบบบริการ 108.36 59.69 55.08 
13-ระบบและกลไกสนับสนุน 87.08 50.28 57.74 
14-อาหาร 81.76 73.45 89.83 
15-สรางเสริมความเขาใจ 10.26 7.71 75.18 
17-กลุมงานกลาง 27.52 19.53 70.94 
รวม 2,109.49 1,349.15 63.96 

ท่ีมา :  ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM05) รายงานอนุมัติตามแผน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอมูล ณ วันท่ี 31  
มีนาคม 2563  
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ตัวช้ีวัดยอยที่ 6.2   รอยละของการเบิกจายงบประมาณโครงการใหมที่จายจริงเทียบกับ
แผนการเบิกจายงบประมาณโครงการใหมที่ไดรับอนมุัต ิ

รอยละในการเบิกจายงบประมาณของโครงการใหมไดรอยละ 38.06 คิดเปนคะแนนได 0.51 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พบวา สสส. มีการเบิกจายงบประมาณของโครงการใหม จํานวน 424.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.09 ของ
แผนการเบิกจายงบประมาณโครงการใหมท่ีไดรับอนุมัติ (1,114.66 ลานบาท) ดังแสดงในตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 : รอยละในการเบิกจายงบประมาณของโครงการใหมท่ีจายจริงเทียบกับแผนการเบิกจาย
งบประมาณโครงการใหมท่ีไดรับอนุมัติ จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผน 
เปาเบิกจายท้ังป 2563 

(ลานบาท) 
เบิกจาย 

(ลานบาท) 
รอยละ 

01-ยาสูบ 64.90 39.11 60.26 
02-แอลกอฮอล 98.58 25.12 25.48 
03-ความปลอดภัย 80.78 39.22 48.56 
04-ปจจัยเสี่ยง 42.05 13.64 32.43 
05-ประชากรกลุมเฉพาะ 67.29 21.69 32.24 
06-ชุมชน 88.58 8.53 9.63 
07-สุขภาวะเด็ก 76.38 33.52 43.89 
08-สุขภาวะองคกร 36.74 1.53 4.17 
09-กิจกรรมทางกาย 90.00 54.29 60.32 
10-ระบบสื่อ 120.72 58.83 48.73 
11-สรางสรรคโอกาส 164.81 69.99 42.46 
12-ระบบบริการ 52.47 2.15 4.10 
13-ระบบและกลไกสนับสนุน 36.08 11.14 30.89 
14-อาหาร 82.33 44.92 54.56 
15-สรางเสริมความเขาใจ 12.94 0.95 7.30 
17-กลุมงานกลาง 0.00 0.00 0.00 
รวม 1,114.66 424.62 38.09 

ท่ีมา :  ระบบบริหารโครงการของ สสส. (PM05) รายงานอนุมัติตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอมูล ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2563 
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องคประกอบท่ี 3.3 การจัดการดานการเงิน การบัญชี 

ตัวช้ีวัดที่ 7  สสส. สงรายงานการรับและการใชจายเงิน ใหกรมบัญชีกลางไดตามกําหนดเวลา 

สสส. สงรายงานการรับและการใชจายเงินใหกรมบัญชีกลางภายใน 60. วัน นับถัดจากวนัสิ้นปงบประมาณ   
คิดเปนคะแนนได 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 ตัวชี้วัดนี้จะเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามแนวทางกลางของการเปนหนวยงานรัฐ ท่ีกําหนดใหการ
จัดสงรายงานการรายงานการรับจาย และการใชจายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปนรายไดแผนดินให
กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน ตามบทบัญญัติในมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ 
(เริ่มนับวันท่ี 1 ตุลาคม) จนถึงวันท่ีกรมบัญชีกลางไดประทับตรารับหนังสือจากสวนราชการและตองมีรูปแบบ
ท่ีถูกตองครบถวน  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สสส. ไดจัดสงรายงานใหกรมบัญชีกลางในวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 หรือ 59 วัน นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ (เริ่มนับวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562) 
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ผลการดําเนินงาน: 

ดานปฏิบัติการ 
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องคประกอบท่ี 4.1 การบริหารจัดการโครงการ 

ตัวช้ีวัดที่ 8 รอยละของโครงการที่ดําเนินการลาชากวากําหนด 

รอยละโครงการลาชาของ สสส. ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 คํานวณคะแนนจาก 4 เง่ือนไข โดยแตละเง่ือนไขใหน้ําหนัก 25% คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมิน
องคการของ สสส. เทากับ 3.69 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ดังมีรายละเอียดแตละเง่ือนไข ดังนี้ 
ตามโครงการ 
(3) ลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป รอยละ 8.44 คิดเปน 2.28 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน 
(4) ลาชาเกิน 1 ป ข้ึนไป  รอยละ 2.52 คิดเปน 3.48 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน 
ตามงบประมาณ 
(1) ลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป รอยละ 0.97 คิดเปน 4.38 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน 
(2) ลาชาเกิน 1 ป ข้ึนไป   รอยละ 0.69 คิดเปน 4.62 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน 

 การพิจารณารอยละโครงการลาชานั้น ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการพิจารณาโครงการท่ีลาชาเกิน 
3 เดือน – 1 ป และโครงการท่ีลาชาเกิน 1 ปข้ึนไป โดยจะพิจารณาใน 2 มิติ ไดแก มิติเรื่องรอยละของจํานวน
โครงการท่ีลาชาเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการท้ังหมด และรอยละของงบประมาณ
โครงการท่ีลาชา เปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการท้ังหมด ท้ังนี้เพ่ือใหเปนการ
ประเมินผลท่ีสอดคลองกับการดําเนินงานและการควบคุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการท่ีอยู

ระหวางดําเนินการท้ังสิ้น 2,464 โครงการ โดยในจํานวนนี้มีโครงการท่ีดําเนินการลาชาคือยังไมสามารถปด 
หรือ ยุติ หรือ ยกเลิกโครงการไดหลังจากลวงเลยเวลาท่ีกําหนด (ท่ีระบุไวในขอตกลงหรือตามท่ีไดรับการอนุมัติ
ใหขยายเวลาได) มาแลวเกิน 3 เดือน – 1 ป จํานวน 208 โครงการ คิดเปนรอยละ 8.44 และลาชามาแลวเกิน
กวา 1 ป จํานวน 62 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.52 โดยจํานวนโครงการลาชาตามแผนปฏิบัติการแสดงใน
ตารางท่ี 8 
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ตารางท่ี 8 : แสดงจํานวนและรอยละโครงการลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป และเกิน 1 ป เทียบโครงการท่ีอยู

ระหวาง ดําเนินการ จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผน 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมดท่ีอยู

ระหวาง
ดําเนินการ 

ลาชาเกินกวา  
3 เดือน – 1 ป 

ลาชาเกินกวา 1 ป 

จํานวน
โครงการ 

รอยละ 
จํานวน
โครงการ 

รอยละ 

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 

รวม 2,464 208 8.44 62 2.52 

ท่ีมา: ระบบบริหารโครงการออนไลน ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2563 และขอมูลเบิกจายในระบบ SAGE ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
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ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน
งบประมาณท้ังหมดท่ีอยูระหวางดําเนินการท้ังสิ้น 9,290.68 ลานบาท โดยพบวางบประมาณของ โครงการลาชาเกิน 
3 เดือน – 1 ป จํานวน 89.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.97 ของงบประมาณโครงการท่ียังดําเนินการอยู และ
งบประมาณของ โครงการลาชาเกินกวา 1 ป จํานวน 64.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.69 โดยจํานวนงบประมาณ
ของโครงการลาชาตามแผนปฏิบตัิการแสดงในตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 : แสดงจํานวนและรอยละของงบประมาณโครงการลาชาเกิน 3 เดือน – 1 ป และเกิน 1 ป เทียบ
โครงการท่ีอยูระหวาง ดําเนินการ จําแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผน 

จํานวนงบประมาณ 
ท้ังหมดท่ีอยู

ระหวาง
ดําเนินการ 

ลาชาเกินกวา  
3 เดือน – 1 ป 

ลาชาเกินกวา 1 ป 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

รอยละ 

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 

ท่ีมา: ระบบบริหารโครงการออนไลน ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2563 และขอมูลเบิกจายในระบบ SAGE ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563  



26 
 

องคประกอบท่ี 4.2 การบริหารจัดการความรูภายใน สสส. 

ตัวช้ีวัดที่ 9 คาเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรูภายในองคการดานพัฒนาบุคลากร 

การจัดการความรูภายในองคการดานพัฒนาบุคลากร ไดผลการดําเนินงานเฉลี่ยดานพัฒนาบุคลากร รอยละ 
40 ข้ึนไป ดังนั้นคาเฉลี่ยคะแนนการจัดการความรูภายในองคการดานพัฒนาบุคลากร  

คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

สสส. เปนองคกรแหงการเรียนรู คือมีการจัดการความรู เกิดการถายทอดความรูภายในองคกร 
เพ่ือใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เกิดกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ โดยมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนให
เกิดการเรียนรู ตอยอด ขยายผลไดอยางรวดเร็ว  

ตารางท่ี 10: แสดงผลการดําเนินงานการจัดการความรูของ สสส. ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 
2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวช้ีวัด/ประเด็น น้ําหนัก คะแนน ผลการดําเนินงาน  

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ดานพัฒนาบุคลากร (ประกอบดวย 2 ตัวช้ีวัดยอย) 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละความสําเร็จ
ของสํานัก/ฝาย โดยการสนับสนุน 
FA (Facilitator) จัดใหมีกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในและ
ภายนอกสํานัก/ฝาย 

50% 1 ดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนานักจัดการความรู (KM 
Facilitator) โดยมีผูเขารวมจากสํานัก/ฝาย อยางนอย 
1 คน ซ่ึงแผนดังกลาวประกอบดวยการ 5 Module 
   1. KM 101 การจัดการความรูเบื้องตน 
   2. KM 102 เครื่องมือการจัดการความรู   
   3. KM 103  การจัดทําสื่อ Multimedia ใน 
      กระบวนการจัดการความรู 
   4. KM 104 การเรียนรูผานการปฏิบัติ  
   5. KM105 การนําเสนอผลงาน 
   ท้ังนี้หลังการเรียนรูใน Module 2 แลว  
KM Facilitator จะนําความรู และทักษะ ท่ีไดจาก
เรียนรู ไปชวยสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในสํานัก/ฝาย และนําผลการดําเนินงานมา
นําเสนอใน Module 5 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 รอยละความสําเร็จ
ของสํานัก/ฝาย มีการนําสื่อจาก
ระบบ DOL มาใชในการทํางาน
ของสํานัก/ฝาย ไดตามแผน  

05 % 1 1) มีการสื่อสารใหสํานัก/ ฝาย กําหนดแนวทางการนํา
สื่อจากระบบ DOL ไปใชประโยชน ในการประชุม 
Executive meeting ครั้งท่ี 2/63 วันท่ี 26 
กุมภาพันธ 2563 โดยผูแทนฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) สํานัก/ฝายมีการจดัทําแผนการใชงานสื่อ 22 สาํนัก/
ฝาย จาก 23 สํานกั/ฝาย คิดเปนรอยละ 95.65 

รวม 100% 1.00  
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องคประกอบท่ี 3.4 การพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ความกาวหนาของการพัฒนาสูการเปนองคการแบบดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดที่ 10.1 รอยละของโครงการที่ใชงานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน 

รอยละของโครงการท่ีใชงานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน คิดเปนรอยละ 88.74 
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 1.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวามีการใช
งานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน จํานวนนน 1,135 โครงการ จากท้ังหมด 1,279 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 88.74 

ตารางท่ี 11 : แสดงจํานวนและรอยละของโครงการท่ีใชงานระบบรายงานความกาวหนาโครงการออนไลน 
จําแนกรายสํานัก/ฝาย ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

สํานัก/ฝาย จํานวนโครงการ ท้ังหมด
ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

โครงการท่ีใชงานระบบรายงาน
ความกาวหนาโครงการออนไลน 
จํานวน รอยละ 

สํานัก 1 83 83 100 
สํานัก 2 26 25       96.15  
สํานัก 3 42 41       97.62  
สํานัก 4 45 45     100.00  
สํานัก 5 85 73       85.88  
สํานัก 6 791 699       88.37  
สํานัก 7 13 11       84.62  
สํานัก 8 22 22     100.00  
สํานัก 9 43 37       86.05  
สํานัก 10 51 26       50.98  
สภส. 22 18       81.82  
ศรร. 12 12 100.00 
สํานักสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม 7 6 85.71 
ฝายติดตามประเมินผล 2 2 100.00 
ฝายสื่อสารองคกร 1 1 100.00 
สํานักวิชาการและนวัตรกรรม - - - 
รวม 1,279 1,135 88.74 

ท่ีมา: ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูล ณ วันท่ี 3 เม.ย.63 
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ตัวช้ีวัดยอยที่ 10.2   ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
สสส. พ.ศ.2563-2565 

ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีสําคัญตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล สสส. พ.ศ.2563-2565  
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น
ได (ราง) TOR เพ่ือจัดซ้ือจัดทางท้ัง 2 ระบบ แตไดผูพัฒนาระบบเพียง 1 ระบบ ไดแกระบบบริหารแผนและ
งบประมาณ สําหรับระบบบริหารโครงการอยูระหวางกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง 
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ผลการดําเนินงาน: 

ดานทุนหมุนเวียน 
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ดานทุนหมุนเวียน 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางท่ี 12 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงานณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป 2564 
(น้ําหนัก 30%) 
1) กําหนดทิศทางยุทธศาสตร และ

เปาประสงคจัดตั้งและพันธกิจของ
ทุนหมุนเวียน 

10% - อยูระหวางดําเนินการ 

2) การจัดใหมีหรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร (3-5 ป) และ
แผนปฏิบัติการประจําป 2564 ท่ี
มีคุณภาพและระบุองคประกอบ
สําคัญครบถวน 

10% - เสนอ รางกรอบแนวทางการจัดทําแผนงานการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอท่ี
ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งท่ี 11/62 เม่ือ
วันท่ี 19 ธันวาคม 2562  

 
3) ระยะเวลาการพิจารณาใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจา ป 
2564 

10% - อยูระหวางดําเนินการ 

2. การติดตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 
(น้ําหนัก 25%) 
1) คณะกรรมการมีการติดตามผล

การปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ของทุน
หมุนเวียนอยางครบถวนและ
เพียงพอ 

25% 5 มีการรายงาน ผลการดําเนินงาน 5 ดานเปนราย
ไตรมาส ดังนี้  
1) รายงานผลการดําเนินงานการบริหารงาน

บุคคล ไตรมาสท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตอท่ีประชุมคกก.กองทุน สสส. 
ครั้งท่ี 1/63 เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2563  

2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ไตรมาสท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอท่ีประชุมคกก.
กองทุน สสส. ครั้งท่ี 1/63 เม่ือวันท่ี16 
มกราคม 2563  

3) รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงินไตร
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ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงานณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มาสท่ี 1 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอ
ท่ีประชุม คกก.กองทุน สสส. ครั้งท่ี 2/63 
เม่ือ 20 กุมภาพันธ2563 

4) รายงานความกาวหนาบริหารความเสี่ยง ไตรมาส
ท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอท่ี
ประชุมคกก.กองทุน สสส. ครั้งท่ี 2/63 เม่ือ 
20 กุมภาพันธ 2563 

 5) ผลการดําเนินงานดานไมใชการเงินตาม
วัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน มี
การรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนท่ี
ผานมาตอท่ีประชุมคกก.กองทุน สสส. เปน
ประจําทุกเดือนตั้งแต ตุลาคม 2562-มีนาคม 
2563 

3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 25%) 
1) การจัดใหมีระบบประเมินผล

ภายในทุนหมุนเวียน 
25% - เสนอแผนปฏิบัติงานของผูจัดการกองทุน สสส .

ประจําป 2563 ตอท่ีประชุมคกก.กองทุน สสส. 
ครั้งท่ี 3/63 เม่ือ 19 มีนาคม 2563 

4. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย (น้ําหนัก 10%) 
1) มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ี

ครบถวน ถูกตง เชื่อถือได ทันกาล 
10% 1 มีการเปดเผยขอมูลในประเด็นการบริหาร

งบประมาณกองทุนฯ การดําเนินงานตามพันธกิจ 
โครงสรางการบริหารของทุนหมุนเวียน ขอมูล
คณะกรรมการ วัตถุประสคจัดตั้ง พันธกิจ และ
วิสัยทัศน การจัดซ้ือจัดจาง กฎระเบียบ สสส.  
ดังนี้ 
1) รางรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เสนอตอท่ีประชุมประชุมคกก.กองทุน สสส. 
ครั้งท่ี 3/63 เม่ือ 19 มีนาคม 2563 
ประกอบดวย การบริหารงบประมาณกองทุนฯ 
การดําเนินงานตามพันธกิจ โครงสรางการ
บริหารของทุนหมุนเวียน ขอมูลคณะกรรมการ 
วัตถุประสคจัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน 

2) โครงสรางคณะกรรมการกองทุน  
3) การจัดซ้ือจัดจาง และการประกาศประกวด

ราคา จัดใหเผยแพรบนหนา website สสส. 
4) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป

ถูกเสนอ ในรางกรอบแนวทางการจัดทํา
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ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงานณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตอท่ีประชุมคกก.กองทุน สสส. 
ครั้งท่ี 11/62 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 

5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 10%) 
1) ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุน

หมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

10% - วัดผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คะแนนรวม 100% -  
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ตัวช้ีวัดที่ 12 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางท่ี 13 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในแตละ
ประเด็นประเมิน 

ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงานณ ส้ินไตรมาสท่ี 2  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (น้ําหนัก 7%) 
1) การจัดใหมีระบบขอรองเรียน ชอง

ทางการรับขอรองเรียน และการ
จัดทํารายงานสรุปเ ก่ียวกับขอ
รองเรียนภายในองคการ นําเสนอ
ผูบริหารขององคการ 

7% 3 สํานักงาน จัดให มีระบบรับขอรองเรียนและ
ชองทางรับขอรองเรียน ดังนี ้
1.ชองทางรับเรื่องรองเรียน ผานระบบไปรษณีย 

โดยจัดสงเอกสารมาท่ี อาคารศูนยเรียนรูสุข
ภาวะ เลขท่ี 99/8 ซอยงานดูพลี แขวงทุง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

2.ชองทางรับเรื่องรองเรียนผานหมายเลขโทรศัพท 
คือ 02-343-1500 

3. ชองทางรับเรื่องรองผานเว็บไซต สสส. โดยเขา
ไปท่ี www.thaihealth.or.th 

  นอกจากนี้สํานักงาน ไดมอบหมายใหฝายสื่อสาร
องคเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับกระบวนการจัดการ
เรื่องรองเรียน และให มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูบริหารระดับสูง โดยจัดทําเปน
รายงานสรุป 

2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง (น้ําหนัก 8%) 
1) การจัดทํา /ทบทวน คูมือการ

บริหารความเสี่ยง 
8% - ยังไมไดดําเนินการ 

3. การระบุความเส่ียงระดับองคการ (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  
ซ่ึงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการกองทุนรับทราบ
แลว 
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ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงานณ ส้ินไตรมาสท่ี 2  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. การประเมินความรุนแรงของความเส่ียงระดับองคการ (น้ําหนัก 15%) 
1) การประเมินระดับความรุนแรง

ของความเสี่ยงระดับองคการ 
(ระดับความรุนแรง = โอกาส x 

ผลกระทบ) 

15% 5 ดําเนินการประเมินระดับความรุนแรงแลว โดย
ความเสี่ยง 8 รายการ มีระดับความรุนแรงอยูใน
ระดับสูง (สีสม) ท่ีตองดําเนินจัดทําแผนจัดการ
ความเสี่ยง  

5. การตอบสนองความเส่ียง (น้ําหนัก 15%)  
1) การกําหนดแผนงานการบริหาร

ความเสี่ยงระดับองคการ 
15% 5  ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงท้ัง 8 รายการ โดยแผนบริหารความ
เสี่ยงผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ในการประชุมวันท่ี 19 พ.ย. 62 และ
คณะกรรมการกองทุน ในการประชุมวันท่ี 19 ธ.ค. 
62 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (น้ําหนัก 10%) 
1 )  ผู บ ริ ห า ร ทุนห มุน เ วี ยนและ

ผูบริหารระดับรองมีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน และรายงาน
ท่ีไมใชทางการเงิน 

10% 5 มีการสอบทานรายงานทางการเงินและท่ีไมใช
ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมีการสอบทาน
เปนรายเดือนครบ 12 เดือน ผานการประชุม 
1. การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายทาง

การเงิน 
2. การประชุมผูบริหารประจําเดือน (Executive 

meeting) 
7. สารสนเทศและการส่ือสาร (น้ําหนัก 25%) 
1) การใชสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การติดตามการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง 

25% - ดําเนินการติดตามการจัดการความเสี่ยงไตรมาส 1 
และรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ในการประชุมวันท่ี 15 ม.ค. 63 และรายงานตอ
คณะกรรมการกองทุนในเดือน ก.พ. 63  

8. การติดตามผลและการประเมินผล (น้ําหนัก 5%) 
1) การประเมินผลการควบคุมภายใน

ของหนวยงานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังฯ 

2% - อยูระหวางดําเนินการ ประเมินผลการควบคุม
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  

2) การสงรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังฯ 

2% - อยู ร ะหว า งดํ า เนินการ  จั ด ทํารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังฯ 

3) การสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผูตรวจสอบ
ภายใน 

1% 5 มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผูตรวจสอบภายใน 

คะแนนรวม 100% -  
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ตัวช้ีวัดที่ 13 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการตรวจสอบภายใน 

ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการตรวจสอบภายใน คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมิน
องคการของ สสส. เทากับ 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

 
ตารางท่ี 14 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการตรวจสอบภายในในแตละประเด็นประเมิน 

ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. บทบาทความรับผิดชอบของของคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน (น้ําหนัก 20%)  
1) บทบาท คกก.ตรวจสอบ 5% 5 

 
 
 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีการแตงตั้ง เม่ือ
วันท่ี 24 เมษายน 2560 และมีการประชุมทุก
เดือน (เวนเดือนมีนาคม 2563 เนื่องจาก
สถานการณ Covid-19, ประธานแจงของด
ประชุม) 

2) การจัดทํากฎบัตรของหนวย
ตรวจสอบภายใน 

5% 5 
 
 

- ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 25 
มิถุนายน 2562 คอก.ตรวจสอบ ไดทบทวนกฎ
บัตร พ.ศ. 2561 และเห็นชอบใหใชกฎบัตร พ.ศ.
2561 ตอเนื่องไปโดยไมมีการปรับแกไขใหม และมี
การประกาศเผยแพรในเว็บภายใน สสส.  
- ท้ังนี้ ในการประชุม คอก.ตรวจสอบครั้งท่ี
4/2563 (26 มิถุนายน 2563) จะมีการพิจารณา
ทบทวนการใชกฎบัตร พ.ศ.2561 ตอเนื่องไปอีก 

3) บทบาทของหนวยตรวจสอบ
ภายในท่ีครบถวน 

5% 
 

4 
 
 
 
 

ฝายตรวจสอบมีบทบาทในการตรวจสอบเฉพาะ
ดานขอมูลและรายงานทางการเงิน Financial) 
การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance) 
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ (Compliance) 
และการดําเนินงานในทุกกิจกรรมขององคกร
(Operation) ซ่ึงนอกจากการตรวจสอบตาม
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
แกไขปญหาและปรับปรงุระบบงาน เพ่ือการ
ควบคุมภายในท่ีดีเปนระยะ ๆ  

2. ความเปนอิสระ (รอยละ20) 
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ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) โครงสรางองคกรมีความเปน
อิสระ 

10% 5 
 
 

โครงสรางองคกรสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในมี
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน มีระเบียบ
ตรวจสอบภายในฉบับท่ี 1 พ.ศ.2559 และฉบับท่ี 
2 พ.ศ.2561  

2) ความเปนอิสระเท่ียงธรรมของผู
ตรวจสอบภายใน 

10% 5 
 

- ผูตรวจสอบภายในไมไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไมใชงานท่ีเก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

- ใหคําปรึกษาการปฏิบัติงาน ท่ีไมขัดตอความ
เปนอิสระและเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับองคกร 

3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป (น้ําหนัก 15%) 
1) การวางแผนตรวจสอบระยะ

ยาว 3-5 ป ตามฐานความเสี่ยง 
5% 5 

 
การประเมินความเสี่ยงเปนระบบเพ่ือวางแผน
ตรวจสอบระยะยาว โดยแผน 3 ป ไดรับความ
เห็นชอบจากท่ีประชุม คอก.ตรวจสอบ ครั้งท่ี 
6/2562 เม่ือวันท่ี 25มิถุนายน พ.ศ. 2562 

2) การวางแผนการตรวจสอบ
ประจาํป พ.ศ.2563 

5% 5 
 

มีการประเมินความเสี่ยงอยางเปนระบบเพ่ือ
วางแผนตรวจสอบประจําปและแผนตรวจสอบ
ประจําปมีความสอดคลองกับแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวโดย แผนประจําป ไดรับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุม คอก.ตรวจสอบ ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือ
วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

3) การนําความเห็นของฝาย
บริหารมาเปนสวนหนึ่งของการ
จัดทําแผน 

5% 
 

5 
 

ฝายตรวจสอบภายในสัมภาษณผูบริหารถึงขอ
หวงใย/ความเห็น/ขอเสนอแนะตอการจัดทํา
แผนทุกป  

4. การวางแผนในรายละเอียด และการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ําหนัก 15%) 
1) การจัดทําแนวทางการ

ตรวจสอบท่ีมีองคประกอบ
ครบถวน 

5% 
 

5 
 

มีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องท่ี
ตรวจสอบ และมีองคประกอบครบถวน 

2) การจัดทําแนวทางการ
ตรวจสอบตามความเสี่ยง 

10% 
 

5 
 
 

มีการจัดทําแนวทางการตรวจสอบตามฐานความ
เสี่ยงและครบทุกเรื่องท่ีตรวจสอบ โดยแผนการ
ตรวจสอบประจําปมีการประเมินความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ และมีการนําเสนอตอ คอก. เพ่ือความ
เห็นชอบ/อนุมัติ 

5. การเปด/ปด การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ (น้ําหนัก 30%) 
1) การเปดการตรวจสอบ อยาง

เปนทางการ 
5% 
 

5 
 

ฝายตรวจสอบจัดใหมีการเปดการตรวจสอบ
อยางเปนทางการ 
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ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2) การปดการตรวจสอบ อยางเปน
ทางการ 

5% 
 

5 
 

ฝายตรวจสอบจัดใหมีการปดการตรวจสอบอยาง
เปนทางการ 

3) รายงานผลการตรวจสอบมีความ
ทันกาล 

2% 
 

5 
 
 

ฝายตรวจสอบจัดสงรายงานผลการตรวจสอบให
หัวหนาหนวยรบัตรวจภายใน 15 วัน หลังจาก
ไดรับความเห็นชอบจาก คอก.ตรวจสอบแลว 

4) รายงานผลการตรวจสอบมี
องคประกอบครบถวน 

8% 
 

1 
 
 

ฝายตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจําปไมครบทุก
เรื่องแตรายงานมีองคประกอบครบถวน  

5) มีระบบการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามขอเสนอแนะและสามารถ
ติดตามการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะไดอยางครบถวน 

10% 
 

5 
 
 
 

มีการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
อยางครบถวน และมีการรายงานผลการติดตาม 
ตอ คอก.ตรวจสอบ หรือ ผูบริหารสูงสุดทุกไตร
มาส 

คะแนนรวม 100% 4.63  
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ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสารสนเทศ 

ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสารสนเทศ 
คิดเปนคะแนนตามเกณฑการประเมินองคการของ สสส. เทากับ 4.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ตารางท่ี 15 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการบริหารจัดการสารสนเทศในแตละประเด็นประเมิน 

ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงานณ ส้ินไตรมาสท่ี 2  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจําป (น้ําหนัก 10%) 
1) มีการจัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติ

การดิจิทัล (ระยะยาว) ท่ีมีความ
สอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรท้ัง
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
ท่ีสําคัญ 

5% 5 มีการจัดทํา/ทบทวนแผนฯ ท่ีสอดคลอง ตามแผน
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
และตอบสนองและสนับสนุน ตอแผนยุทธศาสตร 
ท้ังวสิัยทัศน ภารกิจ รวมท้ังกลยุทธของทุน
หมุนเวียน และมีการระบุโครงการท่ีเก่ียวของ  
4 ประเด็น  

2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําป 
2563 มีองคประกอบหลักท่ีดี
ครบถวน 

5% 5 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจําป ท่ีมี
องคประกอบหลักท่ีดี ครบถวนตามท่ีกําหนด และ
มีองคประกอบเพ่ิมเติม 2 ประเด็น  

2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิดัล (น้ําหนัก 90%) 

2.1  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) (น้ําหนัก 35%) 
(กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแลว)  
1) ความเพียงพอของระบบการ

บริหารจัดการสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร (EIS/MIS) 

35% 5 ระบบดังกลาวมีการประเมินผลลัพธ และผลลัพธ
แสดงวาผูบริหารมีการใชงานผานระบบอยางเต็ม
ศักยภาพ 

2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน (น้ําหนัก 25%) 
(กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแลว) 
1) การดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 

25% 5 มีระบบท่ีสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน และ/หรือ สนับสนุนการอํานวยความ
สะดวกตอผูใชบริการ และเปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน มีการประเมินผล
ลัพธแสดงวามีผลการดําเนินงานในระดับดีอยาง
ตอเนื่อง 

2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล 
รวมท้ังนโยบายตาง ๆ ท่ีสําคัญของภาครัฐ (น้ําหนัก 30%) 
(กรณีท่ี 2 – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ) 



39 
 

ประเด็น น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงานณ ส้ินไตรมาสท่ี 2  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน 

30% 3 สามารถดําเนินงานไดตามแผนพัฒนา หรือ
แผนการจัดซ้ือจัดหาทุกแผนงาน/โครงการ รอยละ 
100 

คะแนนรวม 100% 4.40  
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ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดบัความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายงานผล ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตารางท่ี 16 : แสดงผลการดําเนินงานและคะแนนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลในแตละประเด็นประเมิน 

ประเด็นประเมิน น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงานณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 
– มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. การจัดใหมีปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก 30%) 
1.1) มาตรฐานกําหนดตําแหนง

และคําบรรยายลักษณะงาน 
15% 2 มีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ตามขอบังคับ

กองทุนฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุน และจัดทําคําบรรยาย
ลักษณะงานแลว คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวน
ตําแหนงงานท้ังหมดตามโครงสรางการบริหาร
สํานักงาน (สํานัก/ฝายท่ียังไมแลวเสร็จ ไดแก 
สํานักวิชาการและนวัตกรรม อยูระหวางปรับปรุง
คําบรรยายลักษณะงานจากตําแหนงงานของฝาย
สนับสนุนงานนวัตกรรม และสํานักสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคม อยูระหวางการปรับปรุงคํา
บรรยายลักษณะงานจากตําแหนงงานของฝาย
สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม รวมท้ังตําแหนงงานท่ี
เพ่ิมข้ึนใหมบางตําแหนง) 

1.2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 15% - ผูบริหารระดับสูง ไดแก  
(1) ผูจัดการ อยูระหวางกระบวนการดําเนินการ

จัดทําตัวชี้วัด โดยจะมีการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูจัดการ ประจําป 2563 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 
2563  ซ่ึงจะเปนผูกําหนดตัวชี้วัดของผูจัดการ  

(2) รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ อยูระหวางดาํเนินการ 
ผูบริหารสายงาน คือ ผูอํานวยการสวนงานตางๆ มี
การกําหนดตัวชี้วัดแลว 
หมายเหตุ เนื่องจากผูจัดการเพ่ิงไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2563 
และนําเสนอแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 ท่ี
ผานมา 



41 
 

ประเด็นประเมิน น้ําหนัก คะแนน การดําเนินงานณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 (ตุลาคม 2562 
– มีนาคม 2563) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. การจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจําป  
2.1 ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดการทรัพยากรบุคคล (น้ําหนัก 70%) 
2.1.1) การดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ ประจาํป
บัญชี 2563 

35% - มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรอยละ 50 (ดําเนินการ
ตามแผนในไตรมาสท่ี 1 และ 2)  

2.1.2) การจัดทํา/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การฯ ประจําปบัญชี 2563 

35% - ยังไมไดเริ่มดําเนินการ (จะเริ่มดําเนินการในไตร
มาสท่ี 3) 

คะแนนรวม 100% -  
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