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การประเมินผูบริหารระดับสูงของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
  

 ตามกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2565 
กำหนดใหทุนหมุนเวียนตองมีการประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียนเปนประจำทุกป เพ่ือชวยให
ผูบริหารระดับสูงไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปท่ีผานมา ตามตัวชี้วัด 
ดานท่ี 5 คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจาง ตัวชี้วัดท่ี 5.1 บทบาทคณะกรรมการ 
ทุนหมุนเวียน ขอ 3) การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน โดยพิจารณาจากการ
ประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน ท่ีเปนระบบและมีหลักเกณฑชัดเจน ไดแก การกำหนดใหมีการประเมิน
ผูบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีกรอบการประเมิน เชน ดานการเงิน / ดานการปฏิบัติการ / ดานการสนองตอบ 
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย และ ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เปนตน โดยภายในแตละกรอบมีการระบุ 
ตัวชี้วัด นิยาม และเปาหมายของแตละตัวชี้วัดท่ีครบถวนชัดเจน และเชื่อมโยงกับบันทึกขอตกลงฯ ประจำป 
ท่ีทุนหมุนเวียนดำเนินการรวมกับกรมบัญชีกลาง 

 กองควบคุมวัตถุเสพติด โดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จัดทำระบบการประเมินผลท่ีมี
หลักเกณฑชัดเจนสอดคลองกับเปาหมายของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และเชื่อมโยงกับบันทึกขอตกลง
การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปบัญชี 2565 ระหวางกระทรวงการคลัง กับ เงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ท่ีดำเนินการรวมกับกรมบัญชีกลาง  
ซ่ึงใชแบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝายนโยบายและ
แผนงานนำเสนอระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตอคณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือพิจารณาเห็นชอบในระบบดังกลาว และหลังจากนั้นตามระยะเวลา 
ท่ีกำหนดจึงนำสงแบบประเมินผูบริหารระดับสูง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตอคณะกรรมการบริหารฯ 
ทุกทานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของผูบริหารทุนหมุนเวียน ซ่ึงภายหลังท่ีกรรมการแตละทานประเมิน
เสร็จเรียบรอยแลว จะนำสงแบบประเมินกลับมายังฝายนโยบายและแผนงาน เพ่ือรวบรวมผลคะแนนการ
ประเมินของคณะกรรมการและสรุปผลวิเคราะหการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงในรอบป และ
รายงานใหคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือทราบใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนด 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดจัดใหมีระบการประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูงกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในการประชุม 
ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ กลุมเงินทุนฯ จัดใหมีการประเมินผลผูบริหารระดับสูง 
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ครั้งท่ี 4/2564 
เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 โดยกำหนดเกณฑการพิจารณาและระดับคุณภาพ แบงเปนชวงคะแนนดังนี้  
ชวงคะแนน 4.51 - 5.00 = ดีเยี่ยม   ชวงคะแนน 3.51 - 4.50 = ดีมาก   ชวงคะแนน 2.51 - 3.50 = ดี    
ชวงคะแนน 1.51 - 2.50 = พอสมควร พอใช  และ  ชวงคะแนน 1.00 - 1.50 =  เล็กนอยตองปรับปรุง  
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โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวจัดทำเปน 2 หมวด สรุปผลไดดังนี้  

 หมวดท่ี 1. การวัดผลการปฏิบัติงาน แบงเปน 7 ดาน มีคะแนนคาเฉลี่ย 4.46 อยูในระดับดีมาก
สรุปไดตามตารางท่ีปรากฏดานลาง 

การวัดผลการปฏิบัติงาน ผลคะแนน ระดับ 

1) ดานการเงิน 4.60 ดีเยี่ยม 

2) ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 4.40 ดีมาก 

3) ดานการปฏิบัติการ 4.29 ดีมาก 

4) ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 4.49 ดีมาก 

5) ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 4.46 ดีมาก 

6) ดานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 4.31 ดีมาก 

7) ดานภาวะความเปนผูนำ  4.57 ดีเยี่ยม 

ผลรวม 4.46 ดีมาก 

 หมวดท่ี 2. การพัฒนาผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ มีขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 2.1 จุดแข็งท่ีสำคัญท่ี ผูบริหารระดับสูง ควรรักษาไวมีอะไรบาง 

• การเปนผูนำในเชิงยุทธศาสตร 

• การกำหนดยุทธศาสตรของหนวยงาน 

• การติดตาม การกำกับการดำเนินงานและพัฒนาการดำเนินงานอยางตอเนื่อง 

• การกลาตัดสินใจ ยืนหยัดในจุดท่ีถูกตอง เอาใจใสในการทำงาน 

• การบริหารองคการท่ีดี มีคุณธรรม งานราชการเปนสำคัญ 

• การใหความสำคัญกับการบริหารและการบริหารความเสี่ยง 

• การมุงม่ันในการทำงาน 

 2.2 ประเด็นท่ี ผูบริหารระดับสูง ควรไดรับการพัฒนามากข้ึนในปถัดไปมีอะไรบาง 

• ดาน Digital data 

• การนำเทคโนโลยใีหมมาปรับปรงุการใหบรกิาร และสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการมากข้ึน  

• การบริหารแบบผสมผสาน (ภาครัฐ & เอกชน) 

• ติดตามงานและการลดปจจัยท่ีอาจเปนปจจัยเสี่ยง 

• การจัดการความเสี่ยง 

• การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 



 

๔ 

 

 

2.3 ประเด็นท่ี ผูบริหารระดับสูง ไดรับการพัฒนาแลวในปท่ีผานมามีความเห็นอยางไร 

การวัดผลการปฏิบัติงาน ผลคะแนน ระดับ 

• การบริหารทรัพยากรบุคคล 4.14 ดีมาก 

• การพัฒนาดาน Digital AI  4.00 ดีมาก 

• การติดตามแผนงานตางๆ นำเสนอคณะกรรมการฯ ลวงหนากอนดำเนินการ 4.57 ดีเยี่ยม 

• การใชสารสนเทศในการติดตามกำกับการดำเนินงาน 3.86 ดีมาก 

ผลรวม 4.14 ดีมาก 

  
 ท้ังนี้ เพ่ือใชเปนกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหวางปท่ีผานมา เพ่ือสามารถนำมา
แกไขและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินท่ีไดตอคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ในการประชุม ครั้งท่ี 5/2564 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2564 เพ่ือทราบดวยแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕ 

 

ระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวยีน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. วัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน 

1) เพ่ือใชประเมินการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารทุนหมุนเวียน  

2) เพ่ือใชเปนเครื่องมือใหแกผูบริหารระดับสูงในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหทุกฝายในองคกร
ดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมายและการวางแผนพัฒนาในอนาคต  

3) เพ่ือเปนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. หลักเกณฑระบบการประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน      

1) ใชแบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนนิงาน 

2) ประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารทุนหมุนเวียนปละ 1 ครั้ง (ไตรมาส 4)  

3) การประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน “ผูบริหารทุนหมุนเวียน” หมายถึง ผูอำนวยการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด โดยพิจารณาจากโครงสรางบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการ
บริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ 2558  

4) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนยาเสพติดเปนผูประเมินผลตามแบบประเมินท่ีกำหนดผานระบบ
อิเล็คทรอนิกส 

3. การจัดทำแบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน 

1) จัดทำแบบประเมินผูบริหารระดับสูง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดตัวชีว้ัด นิยาม
และเปาหมายของแตละตัวชี้วัด แบง 2 หมวด ดังนี้ 

• หมวดท่ี 1. การวัดผลการปฏิบัติงาน แบงเปน 7 ดาน ประกอบดวย 

1. ดานการเงิน  

2. ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย   

3. ดานการปฏิบัติการ  

4. ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  

5. ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง  

6. ดานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

7. ดานภาวะความเปนผูนำ  

• หมวดท่ี 2. การพัฒนาผูบริหารระดับสูง :  เปนคำถามปลายเปดใหผูประเมินแสดงขอคิดเห็น  
                             หรือขอเสนอแนะ อันเปนประโยชนตอการพัฒนาผูบริหารระดับสูง  

 

 



 

๖ 

 

2) กำหนดวิธีการใหคะแนนโดยความหมายของการใหคะแนน เพ่ือใหผูประเมินสามารถเปรียบเทียบผล
ประเมินในแตละหัวขอไดดังนี้ 

 1  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กนอยตองปรับปรุง  

 2  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร พอใช 

 3  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 

 4  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอยางดีมาก 

 5  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอยางดีเยี่ยม 

3) กำหนดเกณฑการพิจารณา และ ระดับคุณภาพ ดังนี้ 

       4.51  –  5.00  ดีเยี่ยม 

 3.51  –  4.50 ดีมาก 

 2.51  –  3.50 ดี  

 1.51  –  2.50 พอสมควร พอใช 

 1.00  –  1.50 เล็กนอยตองปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗ 

 

คำอธิบายการประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน 

หมวดที ่1. การวัดผลการปฏิบัติงาน 
 

ดานท่ี 1. ดานการเงิน  

• คำนิยาม  ผูบริหารมีความรูความสามารถและทักษะในการบริหารจัดการดานการเงินไดอยาง 
 มีประสิทธิภาพ 

• ตัวชี้วัด       ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการดานการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เปาหมาย    ระดับ 5   
1) มีความเขาใจดีในตัวชี้วัดทางการเงิน และสถานะทางการเงินขององคกร 

2) มีการกำกับ ติดตาม ดูแล วางแผนการดำเนินงานดานการเงินและคาใชจายบริหาร
ประจำปบัญช ีท่ีไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อยางมีประสิทธิผล 
ตามกำหนดเวลาท่ีเหมาะสม 

3) มีการกำกับ ติดตาม ดูแล วางแผนการดำเนินงานใหอัตราการหมุนเวียนของสินคา
คงเหลือในปบัญชีมีความคลองตัว ครบถวนถูกตอง 

4) มีการตัดสินใจไดดีในการบริหารกิจกรรมทางการเงิน และงบประมาณขององคกร 

5) มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศดานการเงินท่ีครบถวนถูกตอง เชื่อถือได ทันกาล 

 
ดานท่ี 2. การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

• คำนิยาม  ผูบริหารมีความสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร  
จัดการในการอำนวยความสะดวกแกผูรับบริการ การบริการภาครัฐ และการเปดเผย
ขอมูลของหนวยงานท่ีเปนประโยชน 

• ตัวชี้วัด       ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการดานผูมีสวนไดเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

• เปาหมาย    ระดับ 5 

1) มีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือประเมินผลลัพธ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 

2) มีความหลากหลายของชองทางในการติดตอสื่อสาร การใหขอเสนอแนะและชองทาง
วิธีการชำระเงิน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ 

3) มีระบบการบริหารจัดการขอรองเรียน และแนวทางแกไขอยางเปนรูปธรรม 

4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ 

5) มีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยมีการ
รวบรวมผลการประเมินอยางเปนระบบ 
 
 



 

๘ 

 

ดานท่ี 3. การปฏิบัติการ 

• คำนิยาม  ผูบริหารมีระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององคกร เปนการนำ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการติดตามและบริหารงานอยางเปนระบบ มีการจัดสรร
ทรัพยากรอยางเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนด และเกิดประโยชน
อยางสูงสุด 

• ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการดานการปฏิบัติการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เปาหมาย    ระดับ 5 

1) มีการกำกับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายภายในเวลาท่ีกำหนด 

2) มีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกร 

3) มีการจัดเก็บขอมูลในระบบท่ีเปนปจจุบันและสามารถเรียกดูขอมูลไดแบบ Real time  

4) มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชบริหารงานในองคกรท่ีแตกตางไปจากเดิมอยางชัดเจน  
ในการสรางระบบการทำงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ ทำใหองคกรมีการดำเนินงาน 
ไปในทิศทางเดียวกัน  

5) มีการใหความม่ันใจไดวาการดำเนินงานขององคกรถูกตองเปนไปตามขอกำหนดของ
กฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

ดานท่ี 4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

• คำนิยาม  ผูบริหารมีความรู ความเขาใจ ความสามารถและมีทักษะในการบริหารจัดการ 
พัฒนาทุนหมุนเวียนตามภารกิจของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

• ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จของการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เปาหมาย    ระดับ 5 

1) มีการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน
ครบทุกสวนของอคกร 

2) มีการกำหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบภายในจากหนวยงานภายในและภายนอก 

3) มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการสารสนเทศและดิจิทัล ระยะยาวและระยะสั้น 

4) มีการพัฒนากระบวนการดานการจัดทำระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

5) มีการดำเนินงานตามแผนระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลสารสนเทศและดิจิทัลของ
หนวยงานตนสังกัด 

 

 



 

๙ 

 

ดานท่ี 5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียนพนักงานและลูกจาง 

• คำนิยาม  ผูบริหารมีความสามารถในการวางแผนงานการจัดการงาน การบริหารทรัพยากร   
 ทุกประเภทและการควบคุมติดตามเพ่ือใหงานบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 

• ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จของการบริหารการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
 ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• เปาหมาย    ระดับ 5 

1) มีการสรางความสัมพันธอันดีในการทำงานรวมกับคณะกรรมการ ในการพัฒนาพันธกิจ
และแผนยุทธศาสตรท้ังระยะสั้น และระยะยาว 

2) มีการจัดทำยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร มีระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง  

3) มีการกำหนดโครงสรางองคกรท่ีมีประสิทธิผลและการบริหารจัดการท่ีจะชวยใหองคกร
ปฏิบัติตามภารกิจได 

4) มีการติดตามการบริหารจัดการ และผลการปฏิบัติงานผานการประชุม พรอมท้ังจัดสรร
เวลาท่ีเพียงพอสำหรับการอภิปรายประเด็นตางๆ ในการประชุม โดยมีการจัดเตรียม
ขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของกับประเด็นตางๆ ของวาระการประชุมเปนการลวงหนา 

5) มีการพัฒนาบุคลากรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนา
บุคลากร และรักษาผลประโยชนของบุคลากรในองคกร   

 
ดานท่ี 6. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

• คำนิยาม  ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการใหดำเนินงานเปนไปตามนโยบาย 
 รัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

• ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

• เปาหมาย    ระดับ 5 

1) มีการบริหารจัดการใหมีการเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเทียบกับแผนการเบิกจาย   
งบลงทุนประจำปบัญชี 2564 

2) มีการบริหารจัดการใหมีการเบิกจายในภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง เทียบกับแผนการเบิกจาย
ภาพรวม ประจำปบัญชี 2564 

3) มีการรายงานทางการเงินผานระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ โดยตองมีขอมูล   
ท่ีถูกตองครบถวนสมบูรณ 

4) มีการบนัทึกรายงานการรบัจาย และการใชจายเงินฯ งวดสิ้นปบัญชี 2564 

5) มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

 
 



 

๑๐ 

 

ดานท่ี 7. ภาวะความเปนผูนำ 

• คำนิยาม  ผูบริหารมีความรูความสามารถและทักษะของผูบริหาร เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ 
และการรวมแรงรวมใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพ่ือนำองคการใหบรรลุ
ภารกิจตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

• ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จของภาวะความเปนผูนำของผูบริหารระดับสูงครบทุกองคประกอบ  
  ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

• เปาหมาย ระดับ 5 

1) มีการกำหนดวิสัยทัศนท่ีทันสมัย และสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
รวมท้ังมีการสื่อสารวิสัยทัศนใหคนในองคการไดรับรูและเขาใจ 

2) สามารถแปลงวิสัยทัศนและกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติการท่ีเปนไปไดเพ่ือบรรลุผล
สำเร็จในเชิงกลยุทธขององคกรไดอยางชัดเจน 

3) สามารถโนมนาว จูงใจ สงเสริมบุคลการใหมีขวัญกำลังใจท่ีดีและมีความจงรักภักดี   
ตอองคกร รวมถึงสนับสนุนใหมีการทำงานเปนทีม เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนขององคกร 

4) ไดปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีขององคกร มีรูปแบบการทำงานซ่ึงเปดรับคำแนะนำ     
ท่ีสรางสรรค และแสดงออกถึงภาวะผูนำในระดับท่ีเหมาะสมสำหรับองคกร 

5) มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานขอมูล ขอเท็จจริงและแกไขปญหาไดทันตอสถานการณ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑ 

 

แบบประเมนิผูบริหารระดับสูง              

กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 



 

 



แบบประเมินผูบริหารระดับสงูกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คำอธิบาย :  แบบประเมินผูบริหารระดับสูง แบง 2 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1. การวัดผลการปฏิบัติงาน มีจำนวน 7 ดาน ประกอบดวย 
1. ดานการเงิน  
2. ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย   
3. ดานการปฏิบัติการ  
4. ดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  
5. ดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง  
6. ดานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 
7. ดานภาวะความเปนผูนำ  

 
หมวดท่ี 2. การพัฒนาความสามารถผูบริหารระดับสูง (เปนคำถามปลายเปดใหแสดงขอคิดเห็น)    

“ผูบริหารทุนหมุนเวียน” หมายถึง ผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด โดยพิจารณาจากโครงสราง    
บริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

 

• แบบประเมินนี้ใชวิธีการใหคะแนนโดยความหมายของการใหคะแนนมีดังนี้ 
  1  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กนอยตองปรับปรุง  
  2  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร พอใช 
  3  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 

4  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอยางดีมาก 
5  =  มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอยางดีเยี่ยม 
 

• กำหนดเกณฑการพิจารณา และ ระดับคุณภาพ ดังนี้ 
          4.50  – 5.00   ดีเยี่ยม 

3.51  – 4.50  ดีมาก 
  2.51  – 3.50  ดี  
  1.51  – 2.50  พอสมควร พอใช 
  1.00  – 1.50  เล็กนอยตองปรบัปรุง 

ขอมูลท่ัวไป  :  ของผูประเมิน 

 
ชื่อ – สกุล ……………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ตำแหนง   ……………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

 



1 
 

หมวดท่ี 1 : การวัดผลการปฏิบัติงาน 

• โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับความคิดเห็นของทาน  

หัวขอประเมิน 
ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 ขอเสนอแนะ 

ดานท่ี 1. การเงิน 

1) มีความเขาใจดีในตัวช้ีวัดทางการเงิน และสถานะ
ทางการเงินขององคกร 

      

2) มีการกำกับ ตดิตาม ดูแล วางแผนการดำเนินงาน   
ดานการเงินและคาใชจายบริหารประจำปบัญชีท่ีไดรับ
อยางมีประสิทธิผล ตามกำหนดเวลาท่ีเหมาะสม 

      

3) มีการกำกับ ตดิตาม ดูแล วางแผนการดำเนินงาน     
ใหอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือในปบัญชี     
มีความคลองตัว ครบถวนถูกตอง 

      

4) มีการตดัสินใจไดดีในการบริหารกิจกรรมทางการเงิน 
และงบประมาณขององคกร 

      

5) มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศดานการเงินท่ีครบถวน
ถูกตอง เช่ือถือได ทันกาล 

      

ดานท่ี 2. การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

1) มีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือประเมินผลลัพธ 
และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 

      

2) มีชองทางในการติดตอสื่อสาร และชองทางวิธีการ
ชำระเงินเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ 

      

3) มีระบบการบริหารจดัการขอรองเรียน และแนวทาง
แกไขอยางเปนรูปธรรม 

      

4) มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน     
เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจ
ตอผูรับบริการ 

      

5) มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการประเมินความ
พึงพอใจของผูรับบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับ
ผูรับบริการ 

      

ดานท่ี 3. การปฏิบัติการ 

1) มีการกำกับดูแล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
เปาหมายภายในกรอบเวลาท่ีกำหนด 

      

2) มีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานขององคกร 

      

3) มีการจัดเก็บขอมูลในระบบท่ีเปนปจจุบันและสามารถ
เรียกดูขอมลูไดแบบ Real time 

      

4) มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชบรหิารงานในองคกร   
ในการสรางระบบการทำงานใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน  

      

5) มีการดำเนินงานขององคกรถูกตองตามขอกำหนดของ
กฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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หัวขอประเมิน 
ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 ขอเสนอแนะ 

ดานท่ี 4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

1) การจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และดำเนิน 
การตามมาตรการควบคมุภายในครบทุกสวนของอคกร  

      

2) มีการกำหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบภายในจาก
หนวยงานภายในและภายนอก 

      

3) มีการจัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการสารสนเทศและ
ดิจิทัล ระยะยาวและระยะสั้น 

      

4) มีการพัฒนากระบวนการดานการจัดทำระบบธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส 

      

5) มีการดำเนินงานตามแผนระบบรักษาความปลอดภัย
ขอมูลสารสนเทศและดิจิทัลของหนวยงานตนสังกัด 

      

ดานท่ี 5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหาร พนักงานและลูกจาง 

1) มีการสรางความสัมพันธอันดีในการทำงานรวมกับ
คณะกรรมการฯ  ในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร  
กลยุทธ และแผนงานการดำเนินงานขององคกรท้ัง
ระยะยาว และระยะสั้น 

      

2) มีการจัดทำยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคลากร 
แผนพัฒนาบุคลากร มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

      

3) มีการกำหนดโครงสรางองคกรท่ีมปีระสิทธิผลและการ
บริหารจดัการท่ีจะชวยใหองคกรปฏิบัติตามภารกิจได 

      

4) มีการตดิตามการบรหิารจดัการท่ีสำคัญ และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรอยางครบถวนและ
เพียงพอ 

      

5) มีการสนับสนุน พัฒนาบุคลากรเปนไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล และรักษาผลประโยชนของบุคลากรในองคกร 

      

ดานท่ี 6. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

1) มีการบรหิารจดัการใหมีการเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึน
จริงเทียบกับแผนการเบิกจายงบลงทุนประจำป 

      

2) มีการบรหิารจดัการใหมีการเบิกจายในภาพรวมท่ีเกิด 
ข้ึนจริง เทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวมประจำป 

      

3) มีการรายงานทางการเงินผานระบบบริหารจดัการเงิน
นอกงบประมาณ โดยตองมีขอมูลท่ีถูกตองครบถวน
สมบูรณ 

      

4) มีการบันทึกรายงานการรับจาย และการใชจายเงินฯ 
งวดสิ้นปบัญชี  

      

5) มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และ
การรับเงินของทุนหมุนเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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หัวขอประเมิน 
ความเห็น/ขอเสนอแนะ 

1 2 3 4 5 ขอเสนอแนะ 

ดานท่ี 7. ภาวะความเปนผูนำ 

1) มีการกำหนดวิสัยทัศนท่ีทันสมัย และสอดคลองกับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังมีการสื่อสาร
วิสัยทัศนใหคนในองคการไดรับรูและเขาใจ 

      

2) สามารถแปลงวิสัยทัศนและกลยุทธใหเปนแผนปฏิบัติ
การท่ีเปนไปไดเพ่ือบรรลุผลสำเร็จในเชิงกลยุทธของ
องคกรไดอยางชัดเจน 

      

3) สามารโนมนาว จูงใจ สงเสริมบุคลการใหมีขวัญ
กำลังใจท่ีดีและมีความจงรักภักดี   ตอองคกร รวมถึง
สนับสนุนใหมีการทำงานเปนทีม เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกร 

      

4) ไดปฏิบัติตัวเปนแบบอยางท่ีดีขององคกร มีรูปแบบ
การทำงานซึ่งเปดรับคำแนะนำ     ท่ีสรางสรรค และ
แสดงออกถึงภาวะผูนำในระดับท่ีเหมาะสมสำหรับ
องคกร 

      

5) มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานขอมูล ขอเท็จจริงและแกไข
ปญหาไดทันตอสถานการณ 
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หมวดที ่2 : การพัฒนาความสามารถผูบริหารระดับสูง 

• โปรดระบุความคิดเห็นของทาน 

2.1 จุดแข็งท่ีสำคัญท่ี ผูบริหารระดับสูง  ควรรักษาไวมีอะไรบาง  
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

2.2 ประเด็นท่ี ผูบริหารระดับสูง ควรไดรับการพัฒนามากข้ึนในปถัดไปมีอะไรบาง  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

2.3 ประเด็นท่ี ผูบริหารระดับสูง ไดรับการพัฒนาแลวในปท่ีผานมามีความเห็นอยางไร 
• การบริหารทรัพยากรบคุคล 

(   )  ตองปรับปรุง  (   )  พอใช  (   )  ดี    (   )  ดีมาก   (   )  ดีเยี่ยม    

• การสื่อสาร digital    

(   )  ตองปรับปรุง  (   )  พอใช  (   )  ดี  (   )  ดีมาก (   )  ดีเยี่ยม 

• การติดตามแผนงานตางๆ นำเสนอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนลวงหนากอนดำเนินการ 

 (   )  ตองปรับปรุง  (   )  พอใช  (   )  ดี  (   )  ดีมาก (   )  ดีเยี่ยม  

• การใชสารสนเทศในการติดตามกำกับการดำเนินงาน 
(   )  ตองปรับปรุง  (   )  พอใช  (   )  ดี  (   )  ดีมาก (   )  ดีเยี่ยม 

 

----------------------------------------------------- 
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