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บทสรุปผู้บรหิาร 
รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ส านักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้น าหลักการ Balanced Scorecard  

ซึ่งเป็นแนวทางของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่อยู่ใน
ขอบเขตการดูแลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน 
ผลการด าเนินงานขององค์การตั้ งแต่ปีงบประมาณ 2553  โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการน า  
กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
มาประยุกต์ใช้เพ่ิมเติม และได้มีการปรับรูปแบบตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการประเมินผลในบริบทและข้อเท็จจริง
ของการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 นี้  คณะกรรมการประเมินผล ยังคงก าหนดให้การประเมิน 
ผลการด าเนินงานของ สสส. มีกรอบการประเมินที่ได้ประยุกต์จากกรอบการประเมินของ ก.พ.ร. และ  
กรอบการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ซึ่ งมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่   
(1) ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ (2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านปฏิบัติการ ตลอดจน
ได้มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลที่ให้ไว้ในปีที่ผ่านมา ทบทวน  
และปรับปรุงการก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัด  เพ่ือให้เกิด 
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

แผนภาพที่ 1 : ตัวชี้วัดองค์การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานฯ ได้มีการทบทวนและพัฒนาการก าหนดตัวชี้วัด รวมทั้ง 
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานแต่ละด้าน ให้สามารถน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง  
การบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  

ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ : ให้ความส าคัญในการประเมินผลการด าเนินงานตามพันธกิจของ สสส.  
โดยได้แบ่งการวัดผลคะแนนของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี เป็น 2 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานรายแผน 15 แผน ตามแผน 
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดวาระกลาง “ระบบสารสนเทศและเครื่องมือเพ่ือความรอบรู้สุขภาพเฉพาะบุคคล” ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 
เป็นตัวชี้วัดใหม่ ประเมินผลการด าเนินงานโดยคณะท างานสนับสนุนฯ (เดิมประเมินโดยคณะกรรมการกลางฯ) 
นอกจากนี้ มีการตัดตัวชี้วัดเดิมในเรื่องการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
และน าค่าน้ าหนักไปเพิ่มทีต่ัวชี้วัดย่อย 1.1 เป็นร้อยละ 30 (จากเดิมก าหนดไว้ร้อยละ 25)  

ด้านผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย : ให้ความส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายและ 
การด าเนินงานสนับสนุนภาคีเครือข่าย โดยเพ่ิมตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน
ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ซ่ึงสถาบันนี้เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาศักยภาพของภาคีสร้างเสริมสุขภาวะ (Health Promotion Enabler) และการขยายฐาน 
ของภาคี และตัดตัวชี้วัดเดิมในเรื่องระดับความส าเร็จของการตอบสนองต่อนโยบาย/มติ/ข้อแนะน า/ข้อสังเกต
ของคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการประเมินผลฯ และตัวชี้วัดร้อยละของ 
ภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจาก สสส. และรายงานว่าได้น าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงาน 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีมานานและบรรลุเป้าหมายต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีการปรับค่าน้ าหนักตัวชี้วัดที่ 3  
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานสนับสนุนภาคี ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 และ 3.2 เป็นร้อยละ 11 
(จากเดิมก าหนดไว้ที่ร้อยละ 6) ท าให้น้ าหนักรวมด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมเป็นร้อยละ 15 (จากเดิมร้อยละ 14) 

ด้านการเงิน : ได้มีตัดตัวชี้วัดเดิม ได้แก่ สสส. ส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ให้กรมบัญชีกลาง
ได้ตามก าหนดเวลา เนื่องจากบรรลุเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการอยู่แล้ว  
และได้เพ่ิมตัวชี้วัดใหม่ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 การบริหารจัดการเงินทุนของ สสส. ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1 
การบริหารจัดการ “เงินทุนส ารองเพ่ือรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต”และตัวชี้วัดย่อยที่ 6.2 
การบริหารจัดการทรัพย์สินของ “เงินทุนที่ยังไม่ถึงก าหนดเบิกจ่าย” นอกจากนี้ ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของ 
การอนุมัติงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมายของแผนประจ าปี  และตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของ 
การเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ที่มีอยู่เดิม มีการปรับ
วิธีการประเมินผลเป็นการใช้ข้อมูลจากรายงานบริหารจัดการงบประมาณ (e-budgeting) แทนข้อมูลจาก
ระบบบริหารโครงการออนไลน์ 

ด้านปฏิบัติการ : มีการพิจารณารวมตัวชี้วัดด้านทุนหมุนเวียนเข้ากับด้านปฏิบัติการ ค่าน้ าหนักรวม 
ในด้านนี้จึงเพ่ิมเป็นร้อยละ 35 (จากเดิมก าหนดไว้ที่ร้อยละ 16) โดยให้ความส าคัญทั้งการพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ในส่วนของการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน มีการปรับเกณฑ์
การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ภายใน ให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น  
และมีการปรับตัวชี้วัดใหม่ (น ามาจากกรอบกรมบัญชีกลาง ปี  2565) ได้แก่ ตัวชี้วัดย่อย 9.1 และ 9.2  
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในและภายนอกทุนหมุนเวียน ค่าน้ าหนักตัวชี้วัดอยู่ที่ร้อยละ 6 
(จากเดิมก าหนดไว้ที่ร้อยละ 7) ในส่วนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ได้น าเอาตัวชี้วัดย่อยที่ส าคัญ  
ตามกรอบหลักเกณฑ์ฯ ของกรมบัญชีกลาง ปี 2565 บางตัวมาเท่านั้น ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จ 
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ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความส าเร็จ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน  
และตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงบางข้อย่อย 
ได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของ สสส.  
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กรอบนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
แนวนโยบายและจุดเน้นส าหรับการด าเนินงานไว้ทั้งหมด 5 ข้อได้แก่ 

1. ใช้ทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) เป็นกรอบในการจัดท าแผนหลัก 3 ปี และ
แผนการด าเนินงานประจ าปี โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายในการปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจตามทิศทางของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และให้ความส าคัญกับการก าหนดห่วงโซ่ผลลัพธ์ของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
รวมถึงการใช้กลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กันไป 

2. สร้างผลลัพธ์ทางสุขภาพอย่างก้าวกระโดด ด้วยการขยายผลต้นแบบงานสร้งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ผ่านการผลักดันนโยบาย กระบวนการเรียนรู้ 
และการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน โดยให้ค านึงถึงพลวัตเชิงพ้ืนที่ และกลุ่มประชากร 

3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ โดยค านึงถึงการลด 
ความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัลในกลุ่มประซากร เพ่ือสร้างและรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้ การสื่อสาร 
การจัดการ อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพในยุคดิจิทัล 

4. ให้ค านึงถึงผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
อุบัติใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม วิถีชีวิตและสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง  
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับวิกฤติการณ์ด้านสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5. ยกระดับการเชื่อมโยงเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพ้ืนที่ ระดับชาติและสากล 
ทั้งในเชิงผลักดันนโยบาย การประสานทรัพยากร และงานวิชาการส่งเสริมบทบาทน า ภาพลักษณ์ และ 
ความรับผิดชอบงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของไทยในประชาคมโลก เพ่ือสอดรับกับแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพโลก
ของประเทศไทย (พ.ศ.2564-2570) 

ทั้งนี้  สสส. ยังคงขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพตามกรอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติ 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ภายใต้การด าเนินงานตามแผนหลัก จ านวน 15 แผน ได้แก่ 
แผนควบคุมยาสูบ แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด แผนจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยง
ทางสังคม แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ แผนสุขภาวะชุมชน  
แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์การ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 
แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ แผนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ แผนอาหาร
เพ่ือสุขภาวะ และแผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 2.41 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
(ค านวณจาก 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84) ซึ่งได้คะแนนน้อยกว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่ได้ 3.09 คะแนน (ค านวณจาก 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 81) โดยด้านที่มีผลการด าเนินงาน 
น้อยกว่าปีที่ผ่านมาได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน และด้านปฏิบัติการ 
ทั้งนี ้สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 : คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดองค์การ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองค์การ 
ค่าน้ าหนัก 

(%) 
คะแนน 

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ (35%) 
องค์ประกอบที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจของ สสส. 
ตัวชี้วัดที่ 1 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี (35%) 
  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานรายแผน
15 แผน ตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

30 2.94 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวาระกลาง 5 2.00 
2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (15%) 

องค์ประกอบที่ 2.1 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สสส. 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และ

สื่อมวลชนต่อการด าเนินงานของ สสส. 
4 รอผล

ปลายปี 
องค์ประกอบที่ 2.2 ความส าเร็จของการด าเนินงานสนับสนุนภาคี 
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานสนับสนุนภาคี (11%)   

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 3.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างความมีส่วนร่วมของภาคี 4 รอผล
ปลายปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน 
ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  
(ThaiHealth Academy) 

7 2.00 

3. ด้านการเงิน (15%) 
องค์ประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ 

เป้าหมายของแผนประจ าปี 
6 0.38 

องค์ประกอบที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
6 0.42 

องค์ประกอบที่ 3.3 การจัดการด้านการเงิน การบัญชี 
ตัวชี้วัดที่ 6 การบริหารจัดการเงินทุนของ สสส. (3%)   

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 6.1 การบริหารจัดการ “เงินทุนส ารองเพ่ือรองรับ 
ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต” 

1.5 5.00 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 6.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินของ “เงินทุนที่ยัง 
 ไม่ถึงก าหนดเบิกจ่าย”  

1.5 4.00 
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องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินผลองค์การ 
ค่าน้ าหนัก 

(%) 
คะแนน 

4. ด้านปฏิบัติการ (35%) 
องค์ประกอบที่ 4.1 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด 4 4.59 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ภายในองค์การ 5 2.00 
ตัวชี้วัดที่ 9 ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแบบ 

ดิจิทัล (6%) 
  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

3 3.00 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอก 
ทุนหมุนเวียน 

3 3.00 

องค์ประกอบที่ 4.2 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของ 

คณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
4 3.29 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ความเสี่ยง  

4 5.00 

ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการควบคุม
ภายใน 

4 รอผล
ปลายปี 

ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

4 4.40 

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4 รอผล
ปลายปี 

รวม 100  
ค่าคะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 84 2.41 

หมายเหตุ  *  ค านวณจากตัวช้ีวัดองค์การ 14 ตัวช้ีวัด (รวมตัวช้ีวัดย่อย) คิดเป็นร้อยละ 84 ของตัวช้ีวัดทั้งหมด ส่วนตัวช้ีวัดที่เหลือ 
จ านวน 4 ตัวช้ีวัด รอผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 
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แผนภูมิที่ 1 : คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ จ าแนกตามด้าน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

 

หมายเหตุ จ านวนด้าน ตัวช้ีวัด และค่าน้ าหนักในแต่ละด้านที่น ามาวัดผลไตรมาสที่  2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีความแตกต่างจาก พ.ศ. 2565 ดังนี ้
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน  
ด้านปฏิบัติการ และด้านทุนหมุนเวียน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจ 
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ โดยด้านทุนหมุนเวียนถูกน ามารวมอยู่ในด้านปฏิบัติการ 
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านการเงิน และด้านปฏิบัติการ มีจ านวนตัวช้ีวัดที่วัดผลได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 แตกต่างกัน มีเพียงด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีจ านวนเท่ากัน 
3. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านปฏิบัติการ มีค่าน้ าหนักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 แตกต่างกัน  
มีด้านผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจ และด้านการเงิน ที่มีจ านวนเท่ากัน 

จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการด าเนินงาน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน และด้านปฏิบัติการ มีผลการด าเนินงาน 
น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและการปรับค่าน้ าหนัก 
ให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การด าเนินงานขององค์การอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ด้านปฏิบัติการ จะมีคะแนนลดลง แต่การด าเนินงานยังคงเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ ส าหรับด้านการเงิน
เรื่องการอนุมัติและการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า ยังคงมีการอนุมัติโครงการไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ เนื่องจาก
ภาคีอยู่ในช่วงของการทบทวนข้อเสนอโครงการ และพัฒนาคุณภาพโครงการร่วมกับ สสส. ซ่ึงสัมพันธ์โดยตรง
กับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทางส านักงานจึงได้มีการก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เป็นไปตาม 
แผนงบประมาณ ผ่านกลไกการรายงานผลงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน และก าหนดให้เป็น KPI 
ผู้บริหาร

3.17 3.00

1.39

3.73 4.15

2.81
2.00

1.22

3.60

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตารางท่ี 2 : คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ จ านวนตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก จ าแนกตามด้าน  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ด้าน จ านวนตัวช้ีวัด น้ าหนัก (%) คะแนนเฉลี่ย 
ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 3 35 2.81 
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 15 2.00 
ด้านการเงิน 5 15 1.22 
ด้านปฏิบัติการ 10 35 3.60 

รวม 22 100 2.41* 
หมายเหตุ  *  ค านวณจากตัวช้ีวัดองค์การ 14 ตัวช้ีวัด (รวมตัวชีวัดย่อย) คิดเป็นร้อยละ 84 ของตัวช้ีวัดทั้งหมด (14 ตัวช้ีวัด

หลัก 8 ตัวช้ีวัดย่อย)  ส่วนตัวช้ีวัดที่เหลือ จ านวน 4 ตัวช้ีวัด รอผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ  
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ผลการด าเนินงาน : 

ด้านผลสัมฤทธิต์ามพันธกิจ 
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ด้านผลสมัฤทธิ์ตามพันธกิจ 

องค์ประกอบที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามพันธกิจของ สสส. 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 คะแนนเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานรายแผน 15 แผน ตามแผน 
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คะแนนเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานรายแผน 15 แผน ตามแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามพันธกิจของ สสส. จะถูกวัดโดยตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี ซึ่งมีค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก (functional 
based) เท่ากับร้อยละ 30 โดยเป็นการวัดผลการด าเนินงานเป็นรายแผนตามแผนหลักทั้ง 15 แผน ซึ่งแต่ละแผน
จะมีการก าหนดแผนการด าเนินงานและตัวชี้วัดระดับแผน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการก าหนดตัวชี้วัดระดับแผนทั้ง 15 แผน รวมทั้งหมด 84 ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลัก จ านวน 75 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดร่วม จ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดหลักจะก าหนด 
ค่าคะแนนความส าเร็จไว้ 5 ระดับ ได้แก่ 1-2 คะแนน (หมายถึง อยู่ในระหว่างด าเนินการ) และมีคะแนนสูงสุด
คือ 5 คะแนน (หมายถึง มีผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายและให้ผลในระดับผลลัพธ์หรือผลกระทบ) และ
ตัวชี้วัดร่วมจะก าหนดค่าคะแนนความส าเร็จไว้ 5 ระดับ ได้แก่ 1-2 คะแนน (หมายถึง การมีกระบวนการ 
การด าเนินงานร่วมกันระหว่างแผน) และมีคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน (หมายถึง มีผลการด าเนินงานจาก
การบูรณาการการท างานร่วมกันที่บรรลุเป้าหมาย) 

การประเมินผลคะแนนในแต่ละแผนจะเป็นการประเมินตนเองของแต่ละแผนตามเกณฑ์ค่าคะแนน  
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน ในช่วงต้นปีงบประมาณ จากนั้นจึงน าเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาตัดสินผลคะแนนขั้นสุดท้ายโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์ตัวชี้วัดและประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์รายแผนของ สสส. ประจ าปี 2564 –2565 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตัวแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ และตัวแทนคณะกรรมการบริหารแผนทั้ง 8 คณะ ดังนี้ 

1. นายวิวัฒน์ โรจนพิทยากร   ประธานกรรมการ  (ผู้ทรงคณุวุฒิ) 
2. นายพิทยา จินาวัฒน์   กรรมการ   (ผู้ทรงคณุวุฒิ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการ   (ผู้ทรงคณุวุฒิ) 
4. นายศรีสุวรรณ ควรขจร   กรรมการ  (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 1) 
5. รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์   กรรมการ  (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 2) 
6. นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ   กรรมการ  (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 3) 
7. นพ.ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์       กรรมการ  (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 4) 
8. รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก       กรรมการ  (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 5) 
9. นายสุจิตต์  ไตรพิทักษ์   กรรมการ  (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 6) 
10. ดร.นพ.ภูษิต  ประคองสาย   กรรมการ  (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 7) 
11. นางมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ   กรรมการ  (ผู้แทนคณะกรรมการบริหารแผนคณะ 8)  
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การด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลคะแนนในภาพรวมของทั้ง 15 
แผน อยู่ที่คะแนนเฉลี่ย 2.94 คะแนน (ค านวนถ่วงน้ าหนักตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ) 

เมื่อมีการพิจารณาคะแนนแยกตามรายแผน จะพบว่าผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แผนที่มีผลการด าเนินงานโดยรวมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ แผน 14 แผนอาหาร 
เพ่ือสุขภาวะ 4.00 คะแนน แผน 9 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3.50 คะแนน และแผน 4 แผนควบคุมปัจจัย
เสี่ยงทางสุขภาพ 3.40 คะแนน ทั้งนี้ มีรายละเอียดคะแนนผลการด าเนินงานรายแผน ดังแสดงในตารางที่ 3 
และแผนภูมิที ่2 
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ตารางท่ี 3 : คะแนนผลการด าเนินงานรายแผนตามเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานของแผนหลัก 15 แผน 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผน 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลการด าเนินงานรายแผน 
แผน 1 แผนควบคุมยาสูบ 2.70 
แผน 2 แผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด 3.20 
แผน 3 แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 3.10 
แผน 4 แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ 3.40 
แผน 5 แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 3.00 
แผน 6 แผนสุขภาวะชุมชน 3.21 
แผน 7 แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 2.50 
แผน 8 แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 2.75 
แผน 9 แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3.50 
แผน 10 แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา 2.85 
แผน 11 แผนสร้างสรรค์โอกาสสร้างเสริมสุขภาวะ  1.80 
แผน 12 แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ 3.00 
แผน 13 แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 2.75 
แผน 14 แผนอาหารเพ่ือสุขภาวะ 4.00 
แผน 15 แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ 2.55 

คะแนนรวมเฉลี่ย 2.95 

คะแนนรวมเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (รายแผน) 2.94 
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แผนภูมิที่ 2 : คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินงานของแผนหลัก 15 แผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565  
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดวาระกลาง 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดวาระกลาง  
ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ตัวชี้วัดนี้เกี่ยวกับความส าเร็จของ สสส. ในการขับเคลื่อนงานวาระกลางประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ซึ่งมีค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดเท่ากับร้อยละ 5 โดยเป็นการวัดค่าคะแนนตามจริงที่ได้รับการรับรอง
จากคณะท างานสนับสนุนการจัดท าและบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครื่องมือเพ่ือความรู้สุขภาพ  
เฉพาะบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากการด าเนินงานวาระกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : “ระบบสารสนเทศและเครื่องมือเพ่ือความรอบรู้
สุขภาพเฉพาะบุคคล” หรือ สื่อเฉพาะบุคคล Persona Health ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ได้มีการด าเนินงาน 
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายในการเพ่ิมการใช้ประโยชน์จากชุดความรู้ สื่อต่าง ๆ ของ สสส. และขยายฐานผู้รับประโยชน์
ผ่านหน่วยงานที่มีการจัดการฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. กลยุทธ์ด้านระบบและกลไก ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบส าหรับจัดการ ส่งต่อชุดข้อมูล
สื่อต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการประมวลผล
และแสดงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการรายบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) การจัดเก็บประวัติความสนใจ 
ในการรับชมสื่อ Feature Advance Search ที่ช่วยค้นหาข้อมูล/สื่อสอดคล้องตามความต้องการ ความสนใจ 
ระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ และการพัฒนา APP Persona Health ของ สสส.  
ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 
 2. กลยุทธ์ด้านข้อมูล เครื่องมือ สื่อต่าง ๆ ได้มีการรวบรวมจัดท าชุดข้อมูล สื่อต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ซึ่งผ่านการคัดกรองพร้อมให้บริการ และเป็นสื่อใหม่ที่น าเข้าระบบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 372 ชิ้นงาน 
 3. กลยุทธ์ด้านการเชื่อมประสานหน่วยงาน มีหน่วยงานใหม่ จ านวน 1 หน่วยงาน ได้เชื่อมต่อระบบ 
เพ่ือร่วมให้บริการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย (Application เป๋าตัง-กระเป๋าสุขภาพ) และ 
มีหน่วยงาน จ านวน 7 หน่วยงาน ตอบรับยืนยันเข้าร่วมให้บริการ ได้แก่ ส านักงานประกันสังคม, ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ, กรมกิจการผู้สูงอายุ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, บริษัท  
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชุม พัฒนา และเชื่อมต่อ
กับระบบ  
 นอกจากนี้ ได้มีการด าเนินการพัฒนากรอบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่ ใช้ประโยชน์ 
สื่อเฉพาะบุคคล Personal Health โดยจะสามารถสรุปผลแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 เพ่ือน าไปใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงานตาม 3 กลยุทธ์ ข้างต้น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนา
กระบวนการ/กลไกการประเมินผลของผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ผลการด าเนินงาน : 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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องค์ประกอบที่ 2.1 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ สสส. 

ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนต่อการด าเนินงาน
ของ สสส. 

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดการรับรู้และยอมรับต่อภาพลักษณ์ของ สสส. ซึ่งวัดจากค่าคะแนนเฉลี่ยจาก  
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และกลุ่มสื่อมวลชน ในรอบส ารวจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ได้มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาและพัฒนาส ารวจภาพลักษณ์องค์กร ซี่งมีรองผู้จัดการกองทุน 
สสส./ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นประธาน และมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท างานอีก 8 ส่วนงาน 
โดยผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มีการวางแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การท าวิจัยภาพลักษณ์และขอบเขต  
การด าเนินงาน เพ่ือให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กร ซึ่งกระบวนการด า เนินงานขณะนี้  
อยู่ในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างส ารวจภาพลักษณ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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องค์ประกอบที่ 2.2 ความส าเร็จของการด าเนนิงานสนับสนุนภาคี 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานสนับสนนุภาคี 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างความมีส่วนร่วมมือของภาคี 

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดความส าเร็จในการสร้างความมีส่วนร่วมของภาคีและ/หรือภาคีเครือข่าย  
ให้เกิดการเชื่อมประสานความร่วมมือกัน เพ่ือการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น  
โดยวัดการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีและ/หรือภาคีเครือข่ายในกิจกรรม/กระบวนการของส านักพัฒนาภาคี
สัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ผ่านกระบวนการสานสัมพันธ์ และเชื่อมประสานภาคีในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
การเปิดพ้ืนที่สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคีเครือข่าย กระบวนการสร้างความร่วมมือเชื่อมประสาน
ภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค (กลไกภาค) และเปิดพ้ืนที่สื่อสารสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนงานสร้างเสริม
สุขภาพร่วมกับ สสส. เพื่อเป็นสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่าย 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
พบว่า ได้มีการออกแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ท าความเข้าใจการเก็บข้อมูลร่วมกับ
ภาคี และจัดจ้างทีมวิจัยภายนอกเพ่ือประเมินความพึงพอใจ ความผูกพัน และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบการจัดเก็บข้อมูล และจะเริ่มเก็บข้อมูลจากภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ของ สภส. ในเดือนพฤษภาคม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลความส าเร็จตามตัวชี้วัด  โดยจะจัดท า (ร่าง) รายงาน
ประเมินความพึงพอใจ ความผูกพัน และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 
และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน ปี 2565 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริม
สุขภาพ (ThaiHealth Academy) 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน ของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  
(ThaiHealth Academy) คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 2.00 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ตัวชี้วัดนี้ป็นการวัดความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 
(ThaiHealth Academy) 6 ด้าน โดยผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) อยู่ที่ร้อยละ 71 รายละเอียดมีดังนี้ 

1. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายของสถาบันตามสมรรถนะหลักที่จ าเป็น
ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพแล้วและตามความต้องการเฉพาะด้านของผู้รับบริการ จ านวน 25 ครั้ง/
หลักสูตร 

2. ด้านผู้รับประโยชน์ 
(1) มีผู้รับประโยชน์จากการอบรมพัฒนาศักยภาพของสถาบันจ านวน 877 คน/ราย 
(2) ผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากรของสสส.และภาคีรับทุนสสส.มีความพึงพอใจในการใช้บริการ  

 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของสถาบันร้อยละ 89.6 
(3) อยู่ระหว่างด าเนินการประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ 

3.  สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรร่วมกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
(1) สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง 

(MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 

(2) Ari Around โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดท าแผนที่เดินดินถิ่นอารีย์ เพ่ือเจาะลึก
เรื่องราว วิถีชีวิตของผู้คนในย่านอารีย์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

4. สร้างการยอมรับในฐานะสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างสุขภาวะ 
โดยมีผู้ติดตามสถาบันทาง Facebook เพ่ิมข้ึน จาก 3,401 คน เป็น 4,801 คน คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 41 

5. สถาบันมีรายได้จากการให้บริการเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์การจัดตั้งสถาบันให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยมีรายได้ในรูปวัดมูลค่าเทียบเท่าตัวเงิน (in-kind) 2,394,300 บาท และมีรายได้ 
ที่รับรู้เป็นตัวเงิน (in-cash) 1,842,000 บาท ในบัญชีธนาคารของสถาบัน 

6. อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ หรือหนังสือประกอบการเรียน 
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ผลการด าเนินงาน : 

ด้านการเงิน 
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องค์ประกอบที่ 3.1 การอนุมัติงบประมาณ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของการอนุมัติงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ เป้าหมายของแผนประจ าปี 

อนุมัติงบประมาณได้ร้อยละ 34.62 คิดเป็นคะแนนได้ 0.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ ทั้งสิ้น 1,331.02 ล้านบาท จากเป้าหมายการอนุมัติที่ 3,844.70 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.62 ของเป้าอนุมัติทั้งปี หรือคิดเป็นร้อยละ 70.96 ของเป้าอนุมัติสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

ทั้งนี้  เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่ านมา พบว่าในปีนี้อนุมัติได้มากกว่าปีที่ผ่านมา 
ร้อยละ 7.70 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติร้อยละ 26.92) แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ โดยมีสาเหตุมาจาก แผนส่วนใหญ่ยังมีการอนุมัติต่ ากว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งอยู่ในช่วงของการทบทวน
ข้อเสนอโครงการ และพัฒนาคุณภาพโครงการร่วมกับ สสส. อย่างไรก็ตาม ส านักงานได้มีการก ากับติดตาม
อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ โดยผ่านกลไกการรายงานผลงานในที่ประชุมผู้บริหาร 
เป็นประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งมีการกระตุ้นให้แต่ละแผนเร่งด าเนินการตามแผนงบประมาณ และก าหนดให้เป็น 
KPI ผู้บริหาร

ตารางท่ี 4 : จ านวนและร้อยละของงบประมาณโครงการที่อนุมัติจริงเปรียบเทียบเป้าหมายของแผนประจ าปี     
  จ าแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

แผน 
ผลการอนุมัติงบประมาณ (ล้านบาท) 

เป้าทั้งปี 2565 อนุมัติจริง  ร้อยละ  
01-ยาสูบ 310.00 151.06 48.73 
02-แอลกอฮอล์ 305.00 116.99 38.36 
03-ความปลอดภัย 235.00 47.64 20.27 
04-ปัจจัยเสี่ยง 200.00 83.64 41.82 
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ 270.00 64.44 23.87 
06-ชุมชน 330.00 175.01 53.03 
07-สุขภาวะเด็ก 210.00 33.70 16.05 
08-สุขภาวะองค์กร 120.00 7.49 6.24 
09-กิจกรรมทางกาย 200.00 108.80 54.40 
10-ระบบสื่อ 189.93 96.88 51.01 
11-สร้างสรรค์โอกาส 320.00 172.61 53.94 
12-ระบบบริการ 160.00 61.41 38.38 
13-ระบบและกลไก 170.07 34.79 20.46 
14-อาหาร 150.00 96.56 64.38 
15-สร้างเสริมความเข้าใจ 470.00 78.97 16.80 
17-กลุ่มงานกลาง 204.70 1.02 0.50 
รวม 3,844.70 1,331.02 34.62 

ที่มา :  ระบบระบบจัดการงบประมาณ (e-budgeting)  วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
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องค์ประกอบที่ 3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 36.19 คิดเป็นคะแนนได้ 0.42 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 พบว่า สสส. มีการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง จ านวน 1,259.82 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.19 ของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่องทั้งปี  
ที่ได้รับอนุมัติ 3,481.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.58 ของแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที ่2  

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่าในปีนี้มีการเบิกจ่ายน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาร้อยละ 21.85 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายร้อยละ 58.04) โดยพบว่า 
แผนส่วนใหญ่ยังมีการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการเบิกจ่ายโครงการต่อเนื่อง อยู่ที่ร้อยละ 49.31 
ของแผนเบิกจ่ายโครงการต่อเนื่องทั้งปี และโครงการใหม่ อยู่ที่ร้อยละ 18.42 ของแผนเบิกจ่ายโครงการใหม่ทั้งปี 
ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายโครงการใหม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการอนุมัติโครงการ (ตามตัวชี้วัดที่ 4) เนื่องจาก 
ผลการอนุมัติโครงการในปัจจุบันยังต่ ากว่าแผน จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายโครงการใหม่ต่ ากว่าแผนไปด้วย  
อย่างไรก็ตาม ส านักงานได้มีมาตรการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ  
โดยผ่านกลไกการรายงานผลงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน และก าหนดให้เป็น KPI ผู้บริหาร  
และอยู่ในช่วงของการปรับแผนกลางปี 
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ตารางที่ 5 : ร้อยละในการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ    
จ าแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที ่2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผน 
เป้าเบิกจ่ายท้ังปี 2565 

(ล้านบาท) 
เบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

01-ยาสูบ 304.00 146.45 48.17 
02-แอลกอฮอล์ 384.00 141.37 36.82 
03-ความปลอดภัย 237.95 86.99 36.56 
04-ปัจจัยเสี่ยง 212.46 54.94 25.86 
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ 228.36 77.03 33.73 
06-ชุมชน 337.83 112.46 33.29 
07-สุขภาวะเด็ก 180.74 61.98 34.29 
08-สุขภาวะองค์กร 156.73 59.86 38.19 
09-กิจกรรมทางกาย 221.20 73.21 33.10 
10-ระบบสื่อ 210.57 89.08 42.30 
11-สร้างสรรค์โอกาส 312.50 159.85 51.15 
12-ระบบบริการ 182.20 34.86 19.13 
13-ระบบและกลไกสนับสนุน 102.29 32.99 32.25 
14-อาหาร 181.50 72.08 39.71 
15-สร้างเสริมความเข้าใจ 18.17 7.16 39.41 
17-กลุ่มงานกลาง 210.85 49.53 23.49 
รวม 3,481.35 1,259.82 36.19% 

ที่มา :  ระบบระบบจัดการงบประมาณ (e-budgeting)  วันท่ี 31 มีนาคม 2565  
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องค์ประกอบที่ 3.3 การจัดการด้านการเงิน การบัญชี 

ตัวช้ีวัดที่ 6 การบริหารจัดการเงินทุนของ สสส. 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 6.1 การบริหารจัดการ “เงินทุนส ารองเพ่ือรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต” 

สสส. บริหารจัดการ “เงินทุนส ารองเพ่ือรองรับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต” 
คิดเป็นคะแนนได้ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการวัดความสามารถในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการเงินขององค์กร ผ่านบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจ ากัดที่ สสส. แต่งตั้ง แม้ว่า สสส. มิได้มุ่งหวังผลตอบแทนจากการน าเงินทุน
ส ารองไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เป็นแต่เพียงการบริหารการเสียโอกาส (Opportunity Loss)  
 ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พบว่า มีค่าเกณฑ์ชี้วัดเท่ากับร้อยละ 0.18 โดยผลงานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.48 ซ่ึงสูงกว่า Benchmark ที่ร้อยละ 0.30 
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 6.2 การบริหารจัดการทรัพย์สินของ “เงินทุนที่ยังไม่ถึงก าหนดเบิกจ่าย” 

สสส. บริหารจัดการทรัพย์สินของ “เงินทุนที่ยังไม่ถึงก าหนดเบิกจ่าย”  
คิดเป็นคะแนนได้ 4.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ตัวชี้วัดนี้จะเป็นการวัดความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนในหมวด “เงินทุน 
ที่ยังไม่ถึงก าหนดเบิกจ่าย” ที่ส านักงานต้องบริหารจัดการและจัดหาผลประโยนช์เอง ภายใต้กรอบนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด คือ น าฝากบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์
ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่น้อยกว่า A (TRIS) หรือ A (tha) (FITCH) แล้วแต่อันดับใดต่ าสุด ได้ไม่เกินธนาคารละ 
100 ล้านบาท รวมทุกธนาคารไม่เกิน 300 ล้านบาท และลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีอายุคงเหลือสอดคล้องกับประมาณการใช้เงิน 
 ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พบว่า มีผลตอบแทน 4.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของเงินทุนที่ยังไม่ถึงก าหนดเบิกจ่าย 
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ผลการด าเนินงาน: 

ด้านปฏิบัติการ 
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องค์ประกอบที่ 4.1 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนด 

อยละโครงการล่าชา้ของ สสส. ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค านวณคะแนนจาก 4 เงื่อนไข คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 4.59 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ดังมีรายละเอียดแต่ละเงื่อนไข ดังนี้ 
ตามโครงการ 
(1) ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี คิดเป็น 3.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
(2) ล่าช้าเกิน 1 ปี ขึ้นไป  คิดเป็น 4.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
ตามงบประมาณ 
(3) ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี คิดเป็น 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
(4) ล่าช้าเกิน 1 ปี ขึ้นไป   คิดเป็น 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

การพิจารณาร้อยละโครงการล่าช้านั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการพิจารณาโครงการที่ล่าช้า 
เกิน 3 เดือน – 1 ปี และโครงการที่ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป โดยจะพิจารณาใน 2 มิติ ได้แก่ มิติเรื่องร้อยละของ
จ านวนโครงการที่ล่าช้าเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการทั้งหมด และร้อยละของ
งบประมาณโครงการที่ล่าช้า เปรียบเทียบกับงบประมาณของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการทั้งหมด  
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นการประเมินผลที่สอดคล้องกับการด าเนินงานและการควบคุมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีรายละเอียดดังนี้  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการ 
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการทั้งสิ้น 2,021 โครงการ โดยในจ านวนนี้มีโครงการที่ด าเนินการล่าช้า คือยังไม่สามารถ
ปิด หรือ ยุติ หรือ ยกเลิกโครงการได้หลังจากล่วงเลยเวลาที่ก าหนด (ที่ระบุไว้ในข้อตกลงหรือตามที่ได้รับ 
การอนุมัติให้ขยายเวลาได้) มาแล้วเกิน 3 เดือน – 1 ปี จ านวน 123 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.09 และล่าช้า
มาแล้วเกินกว่า 1 ปี จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.09 โดยจ านวนโครงการล่าช้าตามแผนปฏิบัติการ
แสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 : จ านวนและร้อยละโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี เทียบโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จ าแนกรายแผน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แผน 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมดที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ล่าช้าเกิน 3 เดือน - 1 ปี ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 

01-ยาสูบ  64  4 6.25 - 0.00 
02-แอลกอฮอล์  81  8 9.88 6 7.41 
03-ความปลอดภัย  73  15 20.55 3 4.11 
04-ปัจจัยเสี่ยง  70  7 10.00 5 7.14 
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ  95  7 7.37 2 2.11 
06-ชุมชน  155  2 1.29 2 1.29 
07-สุขภาวะเด็ก  33  1 3.03 - 0.00 
08-สุขภาวะองค์กร  40  2 5.00 - 0.00 
09-กิจกรรมทางกาย  71  4 5.63 - 0.00 
10-ระบบสื่อ  55  3 5.45 - 0.00 
11-สร้างสรรค์โอกาส  1,130  63 5.58 2 0.18 
12-ระบบบริการ  41  3 7.32 2 4.88 
13-ระบบและกลไกสนับสนุน  35  3 8.57 - 0.00 
14-อาหาร  44  - 0.00 - 0.00 
15-สร้างเสริมความเข้าใจ  11  1 9.09 - 0.00 
17-กลุ่มงานกลาง  23  - 0.00 - 0.00 
รวม  2,021  123 6.09 22 1.09 

ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลนแ์ละข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ SAGE ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
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ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนงบประมาณ
ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างด าเนนิการทั้งสิ้น 7,682.23 ล้านบาท โดยพบว่างบประมาณของโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 
ปี จ านวน 31.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 ของงบประมาณโครงการที่ยังด าเนินการอยู่ และงบประมาณ
ของโครงการล่าช้าเกินกว่า 1 ปี จ านวน 27.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 โดยจ านวนงบประมาณของโครงการ
ล่าช้าตามแผนปฏิบัติการแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่  7 : จ านวนและร้อยละของงบประมาณโครงการล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี และเกิน 1 ปี  
เ ที ย บ โ ค ร งก า รที่ อ ยู่ ร ะห ว่ า ง  ด า เ นิ น ก าร  จ า แนกร ายแผน  ณ  สิ้ น ไ ต รม าสที่  2  
(ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

แผน 

จ านวนงบประมาณ 
ทั้งหมดที่ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  
(ล้านบาท) 

ล่าช้าเกิน 3 เดือน - 1 ปี ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

01-ยาสูบ 928.75 1.43 0.15 - 0.00 
02-แอลกอฮอล์ 985.09 1.58 0.16 6.30 0.64 
03-ความปลอดภัย 615.53 1.99 0.32 1.17 0.19 
04-ปัจจัยเสี่ยง 515.25 3.97 0.77 9.05 1.76 
05-ประชากรกลุ่มเฉพาะ 469.03 2.19 0.47 9.91 2.11 
06-ชุมชน 1,294.03 1.16 0.09 0.24 0.02 
07-สุขภาวะเด็ก 248.40 0.18 0.07 - 0.00 
08-สุขภาวะองค์กร 310.91 0.28 0.09 - 0.00 
09-กิจกรรมทางกาย 407.08 0.73 0.18 - 0.00 
10-ระบบสื่อ 276.08 0.95 0.35 - 0.00 
11-สร้างสรรค์โอกาส 471.42 5.77 1.22 0.13 0.03 
12-ระบบบริการ 505.86 10.38 2.05 0.41 0.08 
13-ระบบและกลไกสนับสนุน 183.51 0.53 0.29 - 0.00 
14-อาหาร 239.65 - 0.00 - 0.00 
15-สร้างเสริมความเข้าใจ 33.00 0.22 0.67 - 0.00 
17-กลุ่มงานกลาง 198.63 - 0.00 - 0.00 
รวม 7,682.23 31.36 0.41 27.20 0.35 

ที่มา: ระบบบริหารโครงการออนไลนแ์ละข้อมูลเบิกจ่ายในระบบ SAGE ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
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 เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 
– มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าในโครงการที่ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี 
(เฉพาะด้านจ านวนงบประมาณ) และโครงการที่ล่าช้าเกิน 1 ปีขึ้นไป (ทั้งด้านจ านวนโครงการและงบประมาณ) นั้น
ผลการด าเนินงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี พบว่า โครงการที่ล่าช้าเกิน 3 เดือน – 1 ปี (ด้านจ านวนโครงการ) 
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ านวน 10 โครงการ โดยมีสาเหตุมาจากโครงการยังไม่สามารถปิดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารตามเงื่อนไขที่ สสส. ก าหนดได้ เนื่องด้วย การปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตามเงื่อนไขของธนาคารคือ  
ผู้มีอ านาจลงนามต้องเดินทางมาปิดบัญชีพร้อมกันที่ธนาคาร แต่สถานการณ์โควิดท าให้ผู้เกี่ยวข้องยังไม่สามารถ
เดินทางไปยังธนาคารเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ ส่งผลให้ยังไม่สามารถปิดโครงการได้  ซึ่งงานกฎหมาย  
ฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายบัญชีและการเงิน อยู่ระหว่างร่วมกันศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนโครงการที่ด าเนินการล่าช้ากว่าก าหนดในภาพรวมพบว่า ได้ 4.59 คะแนน  
ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ได้ 4.58 คะแนน เนื่องจากทางส านักงานได้มีมาตรการก ากับติดตาม
โครงการล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผ่านกลไกการรายงานและติดตามในที่ประชุมผู้บริหาร 
เป็นประจ าทุกเดือน  
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ภายในองค์การ 

ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ภายในองค์การ 
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 2.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พบว่า องค์ความรู้/ นวัตกรรม ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการ จ านวน 14 ประเด็น  
และมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญอ่ืนรวมอยู่ด้วย จ านวน 7 ประเด็น  

การปรับปรุงกระบวนการ 14 ประเด็น ดังนี้ 
1. ส านัก 1 น า Google Sheet มาเป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามเอกสารการเบิกเงินงวด/ 

ปิดโครงการสืบเนื่องมาจากปัญหาที่ว่า โครงการภายใต้การสนับสนุนทุนของส านัก 1 ที่มีการเบิกเงินงวด และ/หรือ
ปิดโครงการ มักจะพบปัญหาความไม่ถูกต้อง/เอกสารไม่ครบถ้วน ประกอบกับจ านวนโครงการมีจ านวนมาก 
ท าให้ไม่สามารถส่งเบิกเงิน/ปิดโครงการได้ เมื่อส านักน า Google Sheet มาใช้งาน พบว่า การติดตามเอกสาร
การเงิน และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละโครงการมีความเป็นระบบมากขึ้น การท างานมีความสะดวก 
รวดเร็ว และลดความเสี่ยงในการส่งข้อมูลไปกลับระหว่างผู้ช่วยนักวิชาการและนักวิชาการ เนื่องจากท าให้
นักวิชาการและผู้ช่วยนักวิชาการรับทราบข้อมูล/ความก้าวหน้าของการประสานติดตามและแก้ไขปัญหา 
ได้พร้อมกันแบบ Real time 

2. ส านัก 3 ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการ สาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่และนักวิชาการส านักมีการปฏิบัติงานที่บ้านสลับกับที่ส านักงาน ท าให้การเบิกเงินงวด
ของแต่ละโครงการมีความเร่งรีบและความล่าช้าที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการควบคุมและก ากับการเบิกจ่าย 
เงินโครงการภาพรวมของส านัก จึงมีการปรับปรุงกระบวนการ จากเดิมนักวิชาการจัดท าเอกสารแบบขอเบิกเงิน
โครงการและหนังสือน าส่งรายงานความก้าวหน้า เสนอผู้ อ านวยการส านักลงนาม จากนั้นตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของเอกสาร และน าไปส่งที่ชั้น 4 เพ่ือสแกนบาร์โค้ดส่งฝ่ายบัญชีและการเงิน เปลี่ยนเป็นติดตาม
การเบิกเงินงวดผ่านระบบกลาง (Google sheet) ท าให้สามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา และสามารถก ากับ
ติดตามการเบิกเงินงวดได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับท ารายงานในการติดตาม
การเบิกจ่ายเงินโครงการ 

3. ส านัก 6 จัดท าชุดความรู้ "การประเมินความร่วมมือภาคีเพ่ือการยกระดับการท างานไปสู่การสร้าง
ผลลัพธ์ร่วม" เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยจัดการจังหวัด  ผลจากการใช้ชุดความรู้ดังกล่าวนี้ จะท าให้ 
ทีมประเมินผลมีข้อมูลที่ชัดเจนในการสะท้อนผลการด าเนินงานเรื่องระดับความร่วมมือของภาคียุทธศาสตร์ 
รวมถึงข้อเสนอแนะในการท างานกับภาคียุทธศาสตร์อย่างเฉพาะเจาะจงให้แก่หน่วยจัดการ ท าให้หน่วยจัดการ
สามารถทราบระดับความร่วมมือกับภาคีในปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสการพัฒนา เพ่ือน าไป
ออกแบบการท างานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหา  
ประเด็นสุขภาวะในระดับพ้ืนที่ 

4. ส านัก 6 จัดท าชุดความรู้ "คู่มือนักประเมินผลภายนอกตามหลักการติดตามประเมินเชิงผลลัพธ์  
เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา" เป็นคู่มือส าหรับทีมประเมินผลภายนอกในการด าเนินงานติดตามประเมินผล 
หน่วยจัดการระดับจังหวัด ซึ่งจะท าให้มีกรอบการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการติดตามประเมินผล
แบบเป็นกัลยาณมิตรตามหลักการติดตามประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งท าให้หน่วยจัดการและ
ส านักได้รับข้อมูลการประเมินผลที่มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การสะท้อนผลการด าเนินงาน รวมถึงการยืนยัน
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ผลลัพธ์ความส าเร็จ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับโครงการย่อย 
ระดับหน่วยจัดการ และระดับส านัก  

5. ส านัก 8 ปรับปรุงกระบวนการบริหารเครือข่ายนักสร้างสุขภาวะองค์กร สืบเนื่องมาจาก ส านักพบว่า 
ยังขาดการรวบรวมข้อมูลนักสร้างสุของค์กร เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล จึงมีแนวคิด 
ในการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางที่จะสามารถเชื่อมโยงการท างาน  
ข้ามเครือข่าย (Cross Functional Network) และการรวมพลังเครือข่ายในการขับเคลื่อนประเด็นร่วมที่เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ อ านวยความสะดวกต่อการจัดการความรู้ และการทบทวนและสังเคราะห์
หลักสูตรที่เหมาะสมกับนักสร้างสุของค์กร รวมถึงการผลักดันนโยบายสาธารณะในเรื่องสร้างเสริมสุขภาวะ 
ในองค์กร โดยได้ก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลนักสร้างสุขไว้ใน www.happy8workplace.thaihealth.or.th 

6. ส านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเวที/กิจกรรมของ 
ส านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา Template ในการจัดเก็บข้อมูลเวที/
กิจกรรมให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565 

7. ส านักสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing 
Database) เพ่ือบูรณาการฐานข้อมูลของส านัก ในด้าน 1) รายงานผลข้อมูลได้แบบ Real-time 2) มีระบบ 
ในการจัดเก็บ 3) ความถูกต้องของรายงาน 4)  ความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งาน  Dashboard  
5) ความพึงพอใจของนักสื่อสารการตลาดในการใช้ฐานข้อมูล ปัจจุบันได้ด าเนินการทดสอบระบบบริหาร
สัญญา-พัสดุ และทะเบียนผู้ติดต่อ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ างการพัฒนาระบบวางแผนช่องทางสื่อ  
และระบบข้อมูลวิจัยประเมินผล 

8. ส านักวิชาการและนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อในระบบ  DOL โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่สื่อ ชุดความรู้ ในระบบ DOL ให้มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ สสส. และเพ่ือพัฒนาผู้ อัปโหลดสื่อในด้านประสิทธิภาพ  (Key 
Result) และ ประสิทธิผล (Effeteness / Outcome) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอัปเดตคู่มือ และจะด าเนินการ
ท าสคริปต์ส าหรับจัดท าคลิป จัดท าคลิปสอนวิธีการอัปโหลดสื่อ จัดท า PowerPoint ท าแผนการจัดอบรมและ
ด าเนินการจัดอบรม และประเมินผล 

9. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ปรับปรุงพัฒนากระบวนงานบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการคัดกรองข้อมูล และจัดการข้อมูลให้สามารถใช้งานได้สะดวก ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การพัฒนาระบบกลางในการรวบรวมข้อมูล โดยจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2565  

10. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
เพ่ือให้มีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา รวมถึงมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการก าหนดแผน
และการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดอบรมงานจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างและก าหนดเป้าหมาย 
ให้บุคคลกร โดยจะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565  

11. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงกระบวนงานการให้บริการแก้ไขปัญหาทางด้านระบบ
สารสนเทศ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดเตรียมทีมสนับสนุน จัดท าคู่มือ และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการให้บริการ 

12. ส านัก 2 จัดท าสื่อแนะน าแนวทางการรับทุนและการน าส่งข้อมูลให้กับส านัก เพ่ือให้ผู้รับทุน 
มีความเข้าใจและเข้าถึงช่องทางการน าส่งข้อมูลและระเบียบต่าง ๆ ของส านัก ได้อย่างสะดวก เนื่องด้วย 
เดิมผู้รับทุนมีความสับสนกับช่องทางต่าง ๆ ในการน าส่งและรับข้อมูล การจัดท าสื่อแนะน าแนวทางการรับทุน
และการน าส่งข้อมูล จึงเป็นการรวบรวมและแนะน าช่องทางการเข้าถึงระบบได้อย่างถูกต้อง  ปัจจุบัน 
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อยู่ระหว่างพัฒนาและผลิตร่างแบบสื่อ โดยจะสามารถทดลองใช้สื่อและติดจามผลได้ในเดือนมิถุนายนและ
กรกฎาคม 2565   

13. ฝ่ายอ านวยการ (ส่วนงานอาคาร) ปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมอาคาร เพ่ือลดระยะเวลา 
ในการซ่อมแซมและลดงานซ่อมแซมคงค้าง ซึ่งจะส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม รวมถึงสร้าง 
ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อผู้ใช้อาคาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหา vender เพ่ิมเติม ซึ่งจะมี 
การทวนสอบกระบวนการท างานแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565  

14. ฝ่ายบริหารบุคคล ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือลดระยะเวลาในการเบิกจ่าย ที่ผ่านมาได้มีการศึกษารูปแบบวิธีการโอนเงินผ่านระบบร่วมกับฝ่ายบัญชี 
และการเงิน ประสาน/ติดต่อธนาคารเพ่ือเตรียมการใช้ระบบโอนเงิน และด าเนินการส่งบันทึกและ เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคารเพ่ือขอเปิดใช้ระบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผล โดยจะแล้วเสร็จ
ในเดือนมิถุนายน 2565  
 
ผลงานส าคัญอ่ืน 7 ประเด็น ดังนี้ 

1. ส านัก 1 ได้จดอนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน ได้แก่ “เครื่องนวดเท้าเพ่ือการเลิกบุหรี่ ” ซึ่ง เป็น 
ผลการด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่   
โดยสนับสนุนทุน ให้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงานนี้ได้ยื่นค าขอจดอนุสิทธิบัตร  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 

2. ส านัก 3 ได้จัดท าระบบ/เครื่องมือเพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีได้  
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ ใช้ประโยชน์ข้อมูลพ้ืนที่จัดการชุมชน 
ท้องถิ่นเข้มแข็งของส านัก เพ่ือน าไปสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่น าไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

3. ส านัก 7 ร่วมกับภาคีภาควิชาการ/วิชาชีพทดลองปฏิบัติการในพ้ืนที่ต้นแบบเขตดุสิต น าข้อมูล  
และองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ด้วยการตีพิมพ์ผลงานและเผยแพร่ จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนา 
องค์ความรู้ส าหรับระบบสุขภาพเขตเมือง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุหกล้มในผู้สูงอายุในกทม. โดยนักวิชาการส านัก
มีบทบาทในการเป็นผู้ร่วมเขียนผลงานวิชาการ (co –author) และร่วมด าเนินงานกับภาคี  สามารถ 
อ่านรายละเอียดผลงานเพิ่มเติมได้ทีล่ิงค ์
https://www.academia.edu/55584691/Proposal_for_Modifications_to_the_Bangkok_Urban_He
alth_System_that_would_Improve_the_Quality_of_Health_Independent_Living_and_Mainten
ance_of_Older_Adults_with_Fall_related_Trauma_Bangkok_Falls_Study_ 

4. ส านักสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม ได้รับรางวัล Bronze ระดับประเทศ ADMAN ปี 2020 ประเภท 
Film /Non to Profit/Charity/Government จากภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง คิงคอง โดยประกาศเมื่อวันที่  
2 พฤศจิกายน 2564 

5. ส านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ได้ถอดบทเรียนเรื่อง บทบาท สสส. ในการพัฒนา
ศักยภาพประเทศก าลังพัฒนา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการถอดบทเรียน 

6. ส านักวิชาการและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายจากการประชุมกลุ่มผู้บริหารระดับสูงใน Informal 
Meeting เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Metaverse ว่าสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ หรือสามารถน ามาประยุกต์กับงานของส านัก/ฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างไร โดยส านัก 



33 

มีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลและทบทวน (Review) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse  
จากแหล่งต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

(1) ความเป็นมา จุดเริ่มต้น TimeLine ของ Metaverse 
(2)  แนวคิด ทฤษฎี  ความหมาย องค์ประกอบหลัก และนิ ยามศัพท์เทคนิคที่ เกี่ยวข้อง

กับ Metaverse 
(3) แนวทางการประยุกต์ใช้ Metaverse ในด้านต่าง ๆ และตัวอย่างกรณีศึกษา 
(4) โอกาสและผลกระทบของ Metaverse ที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ (ท้ังผลดีและผลเสีย) 
(5) สถานการณ์ของ Metaverse ในประเทศไทย (ตัวอย่างที่มีการด าเนินการจริงในภาครัฐ  
    ภาควิชาการ และภาคเอกชน) 
(6) โอกาสในการน า Metaverse มาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ สสส.  
     (งานสร้างเสริมสุขภาพ และงานสนับสนุนส านักงาน) 

ทั้งนี้ ส านักมีแผนจะด าเนินการจัดท าเป็นบทความลงในวารสารวิชาการ ได้แก่ วารสารการสร้างเสริม
สุขภาพไทย ในประเภทบทความฟ้ืนวิชา (Review Article) โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
พิจารณาต่อไป 

7. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพจากกลยุทธ์กลไกการขับเคลื่อนงาน Persona 
Health สื่อเฉพาะคุณ ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเด่นชัด จึงได้วางแผนการถอดบทเรียนการด าเนินงาน Persona 
Health สื่อเฉพาะคุณ เพ่ือหาช่องทาง/โอกาสในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นกรณีศึกษา
ตัวอย่างแนวทางพัฒนาการขับเคลื่อนงานให้กับโครงการอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและวางแนวทางการถอดบทเรียน  
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ตัวช้ีวัดที่ 9 ความก้าวหน้าของการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแบบดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  
โดยผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ สสส. ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) พบว่า มีการพัฒนาระบบสนับสนุนภารกิจหลัก 2 ระบบ 
ได้แก่ ระบบบัญชีการเงินและพัสดุ (ERP) และระบบบริหารโครงการ รายละเอียดมีดังนี้ 

1. ระบบบัญชีการเงินและพัสดุ (ERP) มีการพัฒนาระบบ ERP และ e-form ในส่วนระบบ ERP มีการติดตั้ง
และปรับแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับขั้นตอนการท างานของ สสส. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วง
เตรียมการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก คือ ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายอ านวยการ (จัดซื้อ/พัสดุ) และส านักพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์ (งบประมาณ) โดยมีก าหนดการในการอบรมช่วงเดือนเมษายน 2565 จากนั้นจะเป็นการโอนข้อมูล
จากระบบเดิมเข้าสู่ระบบใหม่ และทดสอบระบบต่อไป และในส่วน e-form ทีด่ าเนินงานควบคู่กับระบบ ERP 
ก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยได้ปรับปรุง e-form เดิม เพ่ือช่วยในการด าเนินงานในช่วงที่พัฒนาระบบ ERP ใหม่ 
อีกด้วย 

2. ระบบบริหารโครงการ เป็นการพัฒนาในส่วนที่เจ้าหน้าที่ สสส. ใช้งาน โดยมีการพัฒนาระบบและ
ทดสอบระบบ และได้สื่อสารในที่ประชุมผู้บริหาร (Executive Meeting) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งาน
ส าหรับโครงการใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และเปิดใช้งานส าหรับโครงการต่อเนื่องในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
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ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.2  ระบบสารสนเทศที่สนับสนนุผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

ตัวชี้วัดนี้เป็นการวัดประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน  
โดยผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน เช่น ภาคีเครือข่าย ประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) พบว่า มีการพัฒนา
ระบบสนับสนุนภารกิจหลัก 2 ระบบ ได้แก่ ระบบข้อมูลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล (Persona 
Health) และระบบบริหารโครงการ รายละเอียดมีดังนี้ 

 1. ระบบข้อมูลเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล (Persona Health) มีการออกแบบระบบ 
Persona App ส าหรับส่งสื่อเฉพาะคุณไปยังผู้ใช้งานด้วย Mobile Application ของ สสส. และปรับปรุง
วิธีการคัดกรองสื่อ รวมทั้งปรับปรุงความแม่นย าของ AI ที่ใช้ในการจัดเรียงสื่อไปยังผู้ใช้งานแต่ละบุคคล  
เพ่ือให้สามารถส่งข้อมูลได้ใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้งานได้มากที่สุด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง
ระบบ ในขณะเดียวกันได้มีการขยายฐานผู้ ใช้งาน โดยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ของ
ธนาคารกรุงไทย ซึ่งได้มีการรายงานความก้าวหน้าในคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2565 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

2. ระบบบริหารโครงการ เป็นการพัฒนาในส่วนที่ประชาชน ภาคีเครือข่าย และผู้ทรงคุณวุฒิใช้งาน 
โดยได้มีการพัฒนาระบบและทดสอบระบบ และได้สื่อสารในที่ประชุมผู้บริหาร (Executive meeting) 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้งานส าหรับโครงการใหม่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และเปิดใช้งานส าหรับ
โครงการต่อเนื่องในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
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องค์ประกอบที่ 4.2 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 3.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 8 : ผลการด าเนินงานและคะแนนระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลของ

คณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

ประเด็น น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การติดตามระบบการบริหารจัดการ
ที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 

40% 5 มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญทั้งสิ้น 5 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 
1. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 
1/65 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 รับทราบ  
    1) รายงานผลการด าเนินงานการบริหารงาน
บุคคล ไตรมาสที่ 1/65  
    2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ไตรมาสที่ 1/65  
2. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 
2/65 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รับทราบ 
    1) รายงานผลการด าเนินงาคณะอนุกรรมการ
นโยบายทางการเงิน ไตรมาสที่ 1/65 
    2) รายงานคณะอนุกรรมการก ากับดูแล 
การตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1/65 
    3) รายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยง 
ไตรมาสที่ 1/65   

2. การจัดให้มีระบบประเมินผล
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

30% - 1. คณะกรรมการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ 
12/64 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 เห็นชอบ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้จัดการ ประจ าปี 2565  
2. คณะกรรมการกองทุนฯในการประชุมครั้งที่ 
4/65 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เห็นชอบ 
แผนปฏิบัติงานของผู้จัดการ สสส.ประจ าปี 2565 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผู้จัดการ 
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ประเด็น น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ก าหนดร่างปฏิทิน
การประเมินผลงานผู้จัดการไว้ ดังนี้ 
1. เดือนมีนาคม 2565 คณะอนุกรรมการฯ 
ประชุมครั้งที่ 1  
    1) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
    2) ก าหนดปฏิทินการท างาน 
    3) กลั่นกรองแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 2565 
ของผู้จัดการ 
    4) แนวทางการประเมินสมรรถนะ 
ทางการบริหารจองผู้จัดการ 
2. เดือนเมษายน 2565 คณะอนุกรรมการฯ 
ประชุมครั้งที่ 2  
    1) พิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินสมรรถนะ
ทางการปฏิบัติงานของผู้จัดการ 
    2) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
3. เดือนเมษายน 2565 คณะอนุกรรมการฯ 
ประชุมครั้งที่ 3 พิจารณาระเบียบวิธีการประเมิน
สมรรถนะทางการบริหารของผู้จัดการ 
4. เดือนสิงหาคม 2565 คณะอนุกรรมการฯ 
ประชุมครั้งที่ 4 พิจารณาร่างรายงานผล 
การประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้จัดการ 
5. เดือนตุลาคม 2565 คณะอนุกรรมการฯ 
ประชุมครั้งที่ 5 
    1) พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการ 
    2) พิจารณารายงานผลการประเมินสมรรถนะ
ทางการบริหาร 
    3) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการ 
    4) เสนอแนะแนวทางการปรับอัตราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้จัดการ 
6. เดือนพฤศจิกายน 2565 คณะอนุกรรมการฯ 
เสนอคณะกรรมการกองทุนในการประชุมครั้งที่ 
11/65  พิจารณารายงานผลการประเมินและ
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ประเด็น น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทน 
7. ภายในเดือนพฤศจิกายนเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ด าเนินการ 
    1) เสนอประธานกรรมการกองทุนฯ ลงนาม
หนังสือแจ้งผลการประเมินให้ผู้จัดการทราบ 
    2) แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการให้คณะกรรมการ กพม.เพ่ือเสนอ
นายกรัฐมนตรี 

3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

30% 1 ข้อมูลเผยแพร่บนหน้าเวปไซค์ จ านวน 4 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1. การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศ
ประกวดราคา 2. ข้อมูลนโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดี 3. ข้อมูลกฎหมาย 4. สถานที่ติดต่อ 
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลเพ่ือเปิดเผย 
โดยใช้ข้อมูลที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 2564 
ซึ่งจะมีเนื้อหาในการเผยแพร่ 8 ประเด็น 
ประกอบด้วย 1. การบริหารงบประมาณกองทุนฯ 
2. การด าเนินงานตามพันธกิจ 3. โครงสร้าง 
การด าเนินงาน 4. ข้อมูลคณะกรรมการ  
5. วัตถุประสงค์จัดตั้ง 6. พันธกิจ 7. วิสัยทัศน์ 
และ 8. ยุทธศาสตร์  โดยเนื้อหาดังกล่าวได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกองทุนฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 3/65 เมื่อ 17 มีนาคม 2565   

คะแนนรวม 100% -  
ค านวณจาก 2 ตัวช้ีวัด  
(ทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด ) 

70% 3.29  
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ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง 
ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง 

คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 
ตารางท่ี 9 : ผลการด าเนินงานและคะแนนด้านการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเด็นประเมิน 

ประเด็น น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ 
การบริหารความเสี่ยง 

15% 5 มีการทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ฉบับปี 2565 
ในเดือนตุลาคม 2564 และได้เผยแพร่แก่ผูบ้ริหาร
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการประเมิน
ความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

2. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 55% 5 ความเสี่ยงของ สสส. ผ่านความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 ก..ค. 2564 ซึ่งอยู่ใน
หน้า 13-21 ของแผนบรหิารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2565 

3. สารสนเทศและการสื่อสาร 30% - อยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือวางแผนปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับ
แนวทางและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง 
ในปัจจุบัน และคาดว่าจะใช้ระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารความเสี่ยงได้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

คะแนนรวม 100% -  
ค านวณจาก 2 ตัวช้ีวัด  
(ทั้งหมด 3 ตัวช้ีวัด ) 

70% 5.00  
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ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน 

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ตารางท่ี 10 : ผลการด าเนินงานและคะแนนด้านการควบคุมภายในในแต่ละประเด็นประเมิน 

ประเด็น น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 40% 5 ส านักงาน จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและช่องทาง
รับข้อร้องเรียน ดังนี้ 
1. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบไปรษณีย์ 
โดยจัดส่งเอกสารมาที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
เลขที่ 99/8 ซอยงานดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
2. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 
คือ 02-343-1500 
3. ช่องทางรับเรื่องร้องผา่นเว็บไซต์ สสส. โดยเข้าไปที่ 
www.thaihealth.or.th 
โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และให้มี
การรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูง 
โดยจัดท าเป็นรายงานสรุปเป็นรายเดือน 

2. กิจกรรมการควบคุมภายใน 60% - เนื่องจากงานควบคุมภายใน ยังไม่เคยมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนควบคุมภายในระหว่าง
ปีงบประมาณ โดยจะรายงานผลการด าเนินงาน 
ตอนสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างทดลอง
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนควบคุม
ภายในระหวา่งปีงบประมาณ และส าหรับการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนควบคุมภายใน  
ณ สิ้นปีงบประมาณ จะเริ่มด าเนินการในเดือน
สิงหาคม 2565 และจัดส่งให้กับ ผู้จัดการกองทุน 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

คะแนนรวม 100% -  
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ตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน 

ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน 
คิดเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินองค์การของ สสส. เท่ากับ 4.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 
ตารางท่ี 11 : ผลการด าเนินงานและคะแนนด้านการตรวจสอบภายในในแต่ละประเด็นประเมิน 

ประเด็น น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. บทบาทความรับผิดชอบของของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน (20%)  
1) บทบาท คกก.ตรวจสอบ 5% 5 

 
 
 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
มีการประชุมทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  
- มีนาคม 2565 เพ่ือพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2) การจัดท ากฎบัตรของ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

5% 5 
 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดท ากฎบัตรที่มี
ประเด็นส าคัญครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบ
จาก คอก.ตรวจสอบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 
4/2564  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ต่อมา 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการคลัง
ออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ฝา่ยตรวจสอบภายใน 
จึงได้จัดประชุมหารือร่วมกับกลุ่มงานกฎหมาย
และผู้ช่วยผู้จัดการ และเห็นสมควรเสนอให้มี 
การปรับปรุงเนื้อหาในระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วย
การตรวจสอบภายในของกองทุน พ.ศ. 2559 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งปรับปรุงกฎบัตรของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในและจัดท ากฎบัตรของ
คณะอนุกรรมการให้มีความครบถ้วนและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
มติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3/65 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ไดเ้ห็นชอบการปรับปรุง
ระเบียบและกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
ตามท่ีส านักงานเสนอ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การเสนอประธาน คกก.กองทุน ประธาน คอก.
ตรวจสอบ ผจก. และ ผอ.ฝ่ายฯ ลงนาม  
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ประเด็น น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 
ทั้งนี ้มีการแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ในการประชุม Executive Meeting  
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 แล้ว 

3) บทบาทของหน่วยตรวจสอบ
ภายในที่ครบถ้วน 

5% 
 

5 
 
 
 
 

โครงการที่มีการตรวจสอบครบ 5 ด้าน ได้แก่ 
    - โครงการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 
และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ของกองทุน 
สสส. และหน่วยงานภายใต้กองทุนฯ 
ปีงบประมาณ 2565  
    - โครงการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
และการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการ :  
การรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 รวมถึง
ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
    - โครงการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
และการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการภายใน
ส านักงาน : ร้านค้าสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2564 
รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
    - โครงการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
และการด าเนินงานของ สถาบันการเรียนรู้ 
การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) 
ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศ 
ที่เก่ียวข้อง 
    - โครงการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
และการด าเนินงานของ ศูนย์กิจการสร้างสุข 
(Sook Enterprise) ปีงบประมาณ 2564 รวมถึง
ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

4) บทบาทในการให้ค าปรึกษา 5% 5 
 
 
 

ฝ่ายตรวจสอบให้ข้อมูล feedback หรือให้ค าปรึกษา
กับฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และภาคีในการแก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงระบบงาน เพ่ือการควบคุมภายใน
ที่ดีเป็นระยะ ๆ 

2. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจ าปี (15%) 
1) การวางแผนตรวจสอบระยะยาว

ตามฐานความเสี่ยง 
5% 5 

 
การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบเพื่อวางแผน
ตรวจสอบระยะยาว โดยแผน 3 ปี ได้รับ 
ความเห็นชอบจากที่ประชุม คอก.ตรวจสอบ  
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 
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ประเด็น น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) การวางแผนตรวจสอบ
ประจ าปี  2565 

5% 5 
 

แผนตรวจสอบประจ าปี มีความสอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบระยะยาว เนื่องจาก 
ฝ่ายตรวจสอบภายในพิจารณาน าประเด็นความเสี่ยง
ทีม่ีความส าคัญสูง มาจัดท าแผนตรวจสอบ
ประจ าปี และแผนประจ าปี ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุม คกก.ตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 

3) การน าความเห็น 
ของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการจัดท าแผน 

5% 
 

5 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ถึงข้อห่วงใย/ความเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ต่อการจัดท าแผนทุกปี 

3. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (15%) 
1) การจัดท าแนวทางการตรวจสอบ

ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 
5% 
 

5 
 

 มีการจัดท าแนวทางการตรวจสอบครบทุกเรื่อง
ที่ตรวจสอบ และมีองค์ประกอบครบถ้วน 

2) การจัดท าแนวทางการตรวจสอบ
ตามความเสี่ยง 

10% 
 

5 
 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบตามความเสี่ยงครบทุกเรื่อง 
ที่ท าการตรวจสอบทั้งหมด 

4. การเปิด/ปิด การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (50%) 
1) การเปิดการตรวจสอบ 

อย่างเป็นทางการ 
5% 
 

5 
 

ฝ่ายตรวจสอบจัดให้มีการเปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ 

2) การปิดการตรวจสอบ 
อย่างเป็นทางการ 

5% 
 

5 
 

ฝ่ายตรวจสอบจัดให้มีการปิดการตรวจสอบ 
อย่างเป็นทางการ 

3) รายงานผลการตรวจสอบ 
มีความทันกาล 

15% 
 

5 
 
 

ฝ่ายตรวจสอบจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้
หัวหน้าหน่วยรับตรวจภายใน 15 วัน หลังจาก
ได้รับความเห็นชอบจาก คอก.ตรวจสอบแล้ว 

4) รายงานผลการตรวจสอบ 
มีองค์ประกอบครบถ้วน 

15% 
 

1 
 
 

 - รายงานผลตรวจสอบทุกโครงการของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในที่จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องแล้ว 
มีองค์ประกอบครบถ้วน 
- โครงการที่อยู่ระหว่างจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ ์
มีจ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการตรวจสอบ
ภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2564 
ตามแผนการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ 2565 โครงการสอบทาน
กระบวนการและการควบคุมภายในระบบรายได้
ภาษีของ สสส. ปีงบประมาณ 2564 และ
โครงการสอบทานระบบการป้องกันการทุจริต 
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ประเด็น น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

และระบบการรับเรื่องร้องเรียน ของกองทุน สสส. 
ปีงบประมาณ 2565 

5) มีระบบการติดตามการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะและสามารถ
ติดตามการปฏิบัติงาน 
ตามข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วน 

10% 
 

5 
 
 
 

มีการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
อย่างครบถ้วน และมีการรายงานผลการติดตาม 
ต่อ คอก.ตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารสูงสุด 

คะแนนรวม 100% 4.40  
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ตวัชี้วัดที่ 14 ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายงานผล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ตารางท่ี 12 : ผลการด าเนินงานและคะแนนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเด็นประเมิน 

ประเด็นประเมิน น้ าหนัก คะแนน การด าเนินงานณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด าเนินการตามแผน 
(75%) 
1) การจัดท า/ทบทวนแผน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 2566 

25% - อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบัญชี 2566 โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2565 

2) การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบัญชี 2565 

50% - การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี 
2565 ได้ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นไปตามแผน  

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (25%) 
1) การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่ง

ระยะยาว (Development 
Roadmap) การพัฒนา
บุคลากรประจ าปี (Individual 
development plan: IDP) 

25% 3 มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(Individual development plan: IDP)  
ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกต าแหน่งแล้วเสร็จ  
โดยน าเสนอในที่ประชุม Executive meeting  
ครั้งที่ 1/2565 

คะแนนรวม 100% -  
 

 


