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บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน 
ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ประจ าปีบัญชี 2565 

 
1. คู่สัญญา 
 

ข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง 
 
 นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่  รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ในนามกระทรวงการคลัง 

  
 
 

กับ 
 
 
 

 

 นายไพศาล  ดั่นคุ้ม  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
ประธานกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ในนามเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 



 
 

2. วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
เพ่ือ ซื้อ ขาย ผลิต ยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ 

ต่อจิตและประสาท ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอะซิติค แอนไฮไดรด์ และอะซิติค
คลอไรด์ เพ่ือส าหรับใช้ในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

3. วิสัยทัศน์ 
องค์กรสมรรถนะสูงด้านการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม  

4. พันธกิจ 
 4.1 จัดหาและจ าหน่ายวัตถุเสพติดทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ  
ต่อความต้องการของประเทศ 
 4.2 สนับสนุนการควบคุม ก ากับ ติดตามการใช้วัตถุ เสพติดทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์  
และอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

5. ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ข้อสังเกตของคณะท างานจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

ประจ าปีบัญชี 2564 
- ไม่มี - 

5.2 ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของทุนหมุนเวียนของส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปีบัญชีล่าสุด (ปีบัญชี 2563) 

- ไม่มี - 

6. เป้าหมายของผลการด าเนินงาน 
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีเป้าหมายของผลการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องบรรลุระหว่างปีบัญชี 2565 

ปรากฏตามตารางผลการด าเนินงานในอดีตและเป้าหมายการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
ประจ าปีบัญชี 2565 ดังนี้ 



- 3 - 
 

 
 

ผลการด าเนินงานในอดีตและค่าเป้าหมายการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจ าปีบัญชี 2565 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต น  าหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเกณฑ์วัด การปรบัค่า

เกณฑ์วัด 2562 2563 2564 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด้านที่ 1 การเงิน       10            
ตัวชี วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายไดร้วม ร้อยละ 5.23 4.43 5.49 5 5.23 5.03 4.83 4.63 4.43 +/-0.2 
ตัวชี วัดที่ 1.2 อัตราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ เท่า 6.86 6.98 6.01 5 4.91 5.46 6.01 6.56 7.11 -/+0.55 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     30       
ตัวชี วัดที ่2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์ 
และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดร่วม) 

ระดับ - 4.0000 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+1 

ตัวชี วดัที่ 2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 76 76 71 5 72 75 78 81 84 -/+3 
ตัวชี วัดที่ 2.3 อัตราการเพิ่มขึ้นของการจ าหน่ายยากลุ่ม 

OPIOIDs ต่อความต้องการของสถานพยาบาล 
ร้อยละ - - 8.45 10 7.45 8.45 9.45 10.45 11.45 -/+1 

ตัวชี วัดที่ 2.4 มูลคาที่ลดลงจากการน าเขายาส าเร็จรูป 
ของวัตถุเสพติดทางการแพทยจากตางประเทศ 

ล้านบาท - 70 N/A 10 60 65 70 75 80 -/+5 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ     25       
ตัวชี วัดที ่3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดหาวัตถุเสพติด 

เพื่อใช้ในทางการแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลา 
ระดับ - - N/A 10 1 2 3 4 5 -/+1 

ตัวชี วัดที ่3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานคณุภาพการให้บริการ SLA 

ร้อยละ - - - 10 80 85 90 95 100 -/+5 

ตัวชี วัดที ่3.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบและติดตาม (Smart Tracking) 

ระดับ - - - 5 1 2 3 4 5 -/+1 

  
  

หมายเหตุ : 1. ผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2564 ยังไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
 2. N/A หมายถึง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต น  าหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเกณฑ์วัด การปรบัค่า

เกณฑ์วัด 2562 2563 2564 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด้านที ่4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน     15       
ตัวชี วัดที ่4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 4.9667 4.9667 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี วัดที ่4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 4.4000 5.0000 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี วัดที ่4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 3.2000 3.8250 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+1 

ด้านที่ 5 การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริหาร 
           ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

    10       

ตัวชี วัดที ่5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 4.5000 4.8000 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี วัดที ่5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3.5617 4.4875 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+1 

ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง     10       
ตัวชี วัดที ่6.1  การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ระดับ 5.0000 1.0000 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี วัดที ่6.2  การจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ระดับ 4.3330 5.0000 N/A 5 1 - - - 5  
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ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
 

ตัวชี วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 

ด้านที่ 1 การเงิน   
ตัวชี วัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวม - พิจารณาจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารงานเงินทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2565 เทียบกับรายได้รวม ประจ าปีบัญชี 2565 

สูตรการค านวณ     
ค่าใช้จ่ายบริหารงาน ประจ าปีบญัชี 2565 

x 100 
รายได้รวม ประจ าปีบญัชี 2565 

โดยท่ี  
1. ค่าใช้จ่ายบริหารงาน ประจ าปีบัญชี 2565 หมายถึง รายการค่าใช้จ่ายของเงินทุนฯ ตามรายงานการเงินประจ าปีบัญชี 2565

ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าไปรษณีย์ ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าตอบแทน ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าวัสดุส านักงาน  
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าแบบพิมพ์ค าขอซื้อและแบบฟอร์ม ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าอบรม ค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ค่าจ้างเหมางาน ค่าชุดเครื่องแบบ ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี รายจ่ายค่าปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
ค่าปรับภาษี ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ ท้ังนี้ ไม่รวมค่าเสื่อมราคา 

2. รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายวัตถุเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ แบบพิมพ์ ย.ส.5 และรายได้อื่น 

เง่ือนไข  
เงินทุนฯ ต้องจัดท าแผนประมาณการรายได้รวมและค่าใช้จ่ายบริหารงานอย่างมีหลักเกณฑ์และสมเหตุสมผลเพื่อน าข้อมูล 
ดังกล่าวมาก าหนดค่าเกณฑ์วัดในภาพรวมของค่าใช้จ่ายบริหารงานต่อรายได้รวมในปีบัญชีถัดไป โดยแผนประมาณการข้างต้น  
ต้องมีรายละเอียดตามที่ระบุและด าเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้ นปีบัญชี 2565 หากเงินทุนฯ ไม่สามารถด าเนินการได้  
จะปรับลดคะแนนตัวช้ีวัดนี ้0.5000 คะแนน 
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ตัวชี วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 

ตัวชี วัดที่ 1.2 
 
 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ - พิจารณาจากอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือของเงินทุนฯ ในปีบัญชี 2565 
สูตรการค านวณ   

ต้นทุนขาย ประจ าปบีัญชี 2565 

(สินค้าคงเหลือต้นปีบัญชี 2565 + สินค้าคงเหลือปลายปีบัญชี 2565)/2 

หมายเหตุ   
ทั้งนี้ ไม่นับรวมปริมาณยาจ าเป็นที่ใช้ส ารองกรณีฉุกเฉิน และเพื่อความมั่นคงของประเทศ และ Pseudoephedrine (วัตถุดิบ) 
เฉพาะที่หมดอายุ 

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ตัวชี วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดร่วม) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน  
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต  (Output) ผลลัพธ์  (Outcome) และผลกระทบ ( Impact)  
ของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 
สูตรการค านวณ 

จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖5 
x 100 

จ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่ต้องด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูฯ ประจ าปีบัญชี 2565 

เกณฑ์การประเมินผล 
ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2565 แล้วเสร็จร้อยละ 70  
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 1 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2565 แล้วเสร็จร้อยละ 80 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 2 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2565 แล้วเสร็จร้อยละ 90 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 3 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2565 แล้วเสร็จร้อยละ 100 
ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 4 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 ทุนหมุนเวียนด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 
ประจ าปีบัญชี 2565 ได้ร้อยละ 100 

เทียบเท่าระดับ 5 

554 
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ตัวชี วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
   หมายเหตุ 

1. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของทุนหมุนเวียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของแผนการด าเนินงาน ซึ่งอย่างน้อย 
ต้องประกอบด้วยตัวช้ีวัดระบบงาน กระบวนการ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดผลกระทบ  

2. ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนก าหนดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การจัดตั้งและภารกิจของทุนหมุนเวียน ให้ทุนหมุนเวียนด าเนินการวิเคราะห์ผลผลิต  ผลลัพธ์ และผลกระทบให้ชัดเจน  
รวมทั้งเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียน
ไม่สามารถน าฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการก าหนดตัวช้ีวัดการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนในปีบัญชี 2566 ได้  
จะปรับลดคะแนนตัวช้ีวัดนี้ 2.0000 คะแนน 

ตัวชี วัดที่ 2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย - พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อเงินทุนฯ ประจ าปีบัญชี 2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
1. ผู้ซื้อวัตถุออกฤทธ์ิและยาเสพติดให้โทษ ภาคราชการ  
2. ผู้ซื้อวัตถุเสพติด ท่ีใช้ทางการแพทย์ ภาคเอกชน/คลินิก 
3. ผู้ซื้อวัตถุเสพติดที่ใช้ในโรงงาน ภาคอุตสาหกรรม 
สูตรการค านวณ  

จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สดุ 
x 100 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
โดยท่ี  
1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

ต้องเป็นไปตามหลักการทางสถิติ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักสูตรการค านวณของ Taro Yamane รวมทั้งก าหนดวิธีการ 
สุ่มตัวอย่างที่ ชัดเจน เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) หรือการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน 
(Proportional Random Sampling) เป็นต้น โดยผลการส ารวจที่รวบรวมได้จะต้องน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
เช่น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น เพื่อสรุปลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ตลอดจนใช้เป็นตัวแทนส าหรับอธิบายลักษณะของประชากรทั้งหมด นอกจากนี้ ทุนหมุนเวียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด โดยจ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการ เป็นต้น 

2. การส ารวจความพึงพอใจจะใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล  โดยก าหนด 
ระดับการรับรู้ตาม Likert Scale ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ตามเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
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ตัวชี วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 

  

 

3. แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนการด าเนินการส ารวจต้องได้รับการพิจารณาร่วมกับ
กรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ) ภายในไตรมาสที่  2 ของปีบัญชี 2565  
ทั้งนี้ แบบสอบถามควรมีข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามที่สามารถสุ่มตัวอย่างผลการส ารวจได้ เช่น e - Mail หรือหมายเลข 
โทรศัพท์ เป็นต้น (ถ้ามี) 

4. การส ารวจความพึงพอใจต้องครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ 
4.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
4.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ 
4.3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.4 ความพึงพอใจด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  

เง่ือนไข  
เงินทุนฯ จะต้องน าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าบัญชี 2564 มาใช้ในการวางแผนการปรับปรุง 
การด าเนินงานและจัดการข้อร้องเรียนได้ภายใน ณ สิ้นปีบัญชี 2565 ครบถ้วนทุกกรณี หากไม่สามารถด าเนินการได้ จะปรับลด
คะแนนตัวช้ีวัดนี ้0.5000 คะแนน 

  

 เกณฑ์การให้คะแนน  เกณฑ์การแปลผล 
ระดับที่ 1 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ระดับที่ 2 พึงพอใจน้อย 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 
ระดับที่ 3 พึงพอใจปานกลาง 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับที่ 4 พึงพอใจมาก 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 
ระดับที่ 5 พึงพอใจมากท่ีสุด 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ตัวชี วัดที ่2.3  อัตราการเพิ่มขึ้นของการจ าหน่ายยากลุ่ม OPIOIDs  
ต่อความต้องการของสถานพยาบาล 

- พิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้นของการจ าหน่ายยากลุ่ม OPIOIDs ในปีบัญชี 2565  

สูตรการค านวณ   
(ยอดจ าหน่ายยากลุ่ม OPIOIDs ปีบัญชี 2565 - ยอดจ าหน่ายยากลุ่ม OPIOIDs ปีบัญชี 2564) x 100 

ยอดจ าหน่ายยากลุม่ OPIOIDs ปีบัญชี 2564 
55 
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ตัวชี วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 

ตัวชี วัดที ่2.4  มูลคาที่ลดลงจากการน าเขายาส าเร็จรูปของวัตถ ุ
เสพติดทางการแพทยจากตางประเทศ 
 
 
 

- พิจารณาจากระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดหาวัตถุเสพติด เพื่อให้มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอ 
ต่อความต้องการของผู้รับบริการและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการผลิตวัตถุเสพติดใช้ในประเทศ  โดยวัดจากความต้องการใช้ยา 
Fentany inj และ Midazolam inj ของปี 2565 ที่ เงินทุนสามารถจัดให้มีการผลิตภายในประเทศได้  โดยลดการน าเข้า 
จากต่างประเทศ ซึ่งจะเทียบกับมูลค่าของการน าเข้าที่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายตอนต้นปีบัญชี 2565 (มูลค่า 74.6 ล้านบาท) 

สูตรการค านวณ 
ส่วนต่างของมูลค่าการจ้างผลิตภายในประเทศกับมูลค่าของการน าเข้ายา (Fentany inj และ Midazolam inj) = X - Y 

โดยท่ี 
1. X คือ การจ้างผลิตยาภายในประเทศ (Fentany inj และ Midazolam inj) ในปีบัญช ี2565 
2. Y คือ มูลค่าของการน าเข้ายา (Fentany inj และ Midazolam inj) ในปีบัญช ี2565 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ   
ตัวชี วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการจัดหาวัตถุเสพติด 

เพื่อใช้ในทางการแพทย์ให้เพียงพอและทันเวลา 
- 
 
 

พิจารณาจากระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนจัดหาวัตถุเสพติด  เพื่อให้มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอ 
และทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ ประจ าปีบัญชี 2565 โดยมีการบันทึกรวบรวมข้อมูลทุกไตรมาส ซึ่งข้อมูล
ประกอบด้วยจ านวนครั้งและปริมาณต่อครั้งที่วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ไม่เพียงพอหรือไม่ทันเวลาตามความต้องการ  
ของผู้รับบริการ 
เกณฑ์การประเมินผล 

มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ  
ได้ร้อยละ 60 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี 2565 

เทียบเท่าระดับ 1 

มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ  
ได้ร้อยละ 70 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี 2565 

เทียบเท่าระดับ 2 

มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ  
ได้ร้อยละ 80 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี 2565 

เทียบเท่าระดับ 3 

มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ  
ได้ร้อยละ 90 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี 2565 

เทียบเท่าระดับ 4 

มีวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์เพียงพอและทันเวลาตามความต้องการของผู้รับบริการ  
ได้ร้อยละ 100 ของรายการวัตถุเสพติดทั้งหมดภายในปีบัญชี 2565 

เทียบเท่าระดับ 5 

8 
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ตัวชี วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 

ตัวชี วัดที่ 3.2 
 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตาม 
มาตรฐานคุณภาพการใหบริการ SLA 

- รอยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการให บริการ โดยก าหนดจากคู มือการปฏิบัติงาน (SOP)  
ทั้งภายในและภายนอก  

สูตรค านวณ 
จ านวนกระบวนการทีด่ าเนินการผานคุณภาพมาตรฐาน SLA x 100 

จ านวนกระบวนการที่ก าหนดมาตรฐาน SLA ทั้งหมด 

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัดนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในถึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้อง เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของเงินทุนฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ หากมีกรณีที่พบว่าผลการด าเนินงานหรือมีตัวเลขไม่ถูกต้อง 
จะปรับลดคะแนนตัวช้ีวัดนี้เหลือ 1.0000 คะแนน 

ตัวชี วัดที่ 3.3 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบ
และตดิตาม (Smart Tracking) 

- พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตาม เพื่อติดตามการบรรจุภัณฑสินคา โดยวัดความส าเร็จ 
ในการด าเนินงาน ดังนี ้
เกณฑ์การประเมินผล 

ด าเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบ/ติดตามการบรรจุภัณฑสินคาได้ร้อยละ 80 ตามแผนงาน เทียบเท่าระดับ 1 
ด าเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบ/ติดตามการบรรจุภัณฑสินคาได้ร้อยละ 90 ตามแผนงาน เทียบเท่าระดับ 2 
ด าเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบ/ติดตามการบรรจุภัณฑสินคาได้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน เทียบเท่าระดับ 3 
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 3 และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 25  เทียบเท่าระดับ 4 
ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดับ 4 และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 100  เทียบเท่าระดับ 5 

หมายเหตุ 
กรณีที่มีปัจจัยภายนอกที่เงินทุนฯ ไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในมิถุนายน 2565  
ให้ทางเงินทุนฯ ท าหนังสือช้ีแจ้ง พร้อมส่งหลักฐานต่อกรมบัญชีกลางและทริส ซึ่งหากกรมบัญชีกลางและทริสพิจารณาร่วมกัน  
ว่าเป็นปัจจัยภายนอกท่ีเงินทุนไม่สามารถควบคุมได้ จะปรับค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 เป็นการด าเนินการพัฒนาระบบตรวจสอบ/ติดตาม
การบรรจุภัณฑสินคาได้ร้อยละ 100 ตามแผนงาน และปรับค่าเกณฑ์วัดเป็นร้อยละ 5 แต่อย่างไรก็ตามเงินทุนฯ ต้องบริหาร 
และก ากับผู้รับจ้างให้ส่งมอบระบบตรวจสอบและติดตามให้แล้วเสร็จภายในปีบัญช ี2565 
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ตัวชี้วัด ค ำจ ำกัดควำมหรือสูตรกำรค ำนวณ 
ด้ำนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทุนหมุนเวียน   
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ) 
- พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง ก าหนด เกณฑ์การประเมินผลจากประเด็นหลัก 

ที่ส าคัญ ดังนี ้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้ง  

การจัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหารขององค์กร 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 8) พิจารณาจากการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงซึ่งปรากฏ   

ผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยงท่ีมีองค์ประกอบท่ีดีอย่างครบถ้วน 
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 45) พิจารณาจากการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าเกณฑ์การพิจารณาระบบ  

การควบคุมภายในท่ีเพียงพอควบคู่ไปกับการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) 
หลังจากการควบคุมภายใน และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรสามารถประเมินระดับความรุนแรงทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง 
ได้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการน าข้อมูลมาใช้  
ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง และปัจจัยเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความรุนแรงที่ก าหนด แผนงานการบริหารความเสี่ยง 
ระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการของทุกปัจจัยเสี่ยง 

4. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดยผู้บริหาร  
ทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง 

5. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรมตามแผน  
การบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยงระดับองค์กร  
สามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
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ตัวชี้วัด ค ำจ ำกัดควำมหรือสูตรกำรค ำนวณ 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  การตรวจสอบภายใน 
(กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายใน
จากหน่วยงานต้นสังกัด) 

- พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ 
ได้แก่ 
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 45) พิจารณาจากการได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายใน   

ของหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับรายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร        
ทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 

2. การประชุมปิดการตรวจสอบ (ร้อยละ 15) พิจารณาจากผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ ครบถ้วนทุกครั้ง   
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด พร้อมทั้งมีการหารือประเด็นการด าเนินงานเพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ครบถ้วนทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้มอบข้อเสนอแนะ 

3. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ (ร้อยละ 35) พิจารณาจากการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไขแล้วเสร็จ 
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

4. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ (ร้อยละ 5) พิจารณาจากทุนหมุนเวียนมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีที่มีองค์ประกอบครบถ้วน รายงานให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด เพื่อการวางแผนตรวจสอบประจ าปีต่อไป 
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ตัวชี้วัด ค ำจ ำกัดควำมหรือสูตรกำรค ำนวณ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3  การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล - พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 

จากประเด็นหลักที่ส าคัญ ได้แก่  
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจ าปีเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มีโครงสร้าง
ทุนหมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ท่ีรับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้หน่วยงาน/ฝ่ายของต้นสังกัดทุนหมุนเวียน
สามารถใช้แผนฯ ของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้องสรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ และต้องสรุปแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี  
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ร้อยละ 90) พิจารณาจาก  
      2.1  การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

(EIS/MIS) (ร้อยละ 35) 
      2.2  ระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) 
      2.3  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่าง ๆ  

ที่ส าคัญของภาครัฐ (ร้อยละ 30)  
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ตัวชี้วัด ค ำจ ำกัดควำมหรือสูตรกำรค ำนวณ 
ด้ำนที่ 5 กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำร  

ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน พนักงำน และลกูจ้ำง 
  

ตัวชี้วัดที ่5.1  บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน - พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 
จากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี ้
1.  การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 (ร้อยละ 30) พิจารณาจาก 

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 
ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 

2.  การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) พิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนตามระบบการบริหาร
จัดการที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านท่ีไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง 
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอ และสม่ าเสมอท้ังปี 

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่เป็นระบบ    
โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายของทุนหมุนเวียน 

4.   การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง  
เชื่อถือได้ ทันกาล 

5.   ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากผลคะแนนของทุนหมุนเวียน
ประจ าปีตามระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 

ตัวชี้วัดที ่5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพฒันาการบริหารจัดการ) 

- 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 30) ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคล เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การท างานของหน่วยงานตนเอง โดยการก าหนด
เป้าหมายการท างานจะต้องท าร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

2.   การจัดท าและด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี (ร้อยละ 70) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ที่ก าหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น จะต้องมีความท้าทายในกรอบการท างานที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
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ตัวชี้วัด ค ำจ ำกัดควำมหรือสูตรกำรค ำนวณ 
ด้ำนที่ 6 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลัง   

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากความส าเร็จในการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับอนุมัติ พิจารณาจากการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่าย 
งบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2565 และการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เกณฑ์กำรประเมินผล  

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจำรณำ 
น้ ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน 
เทียบกับแผนการใช้จ่าย  
งบลงทุน ประจ าปีบญัชี 2565 

50 ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    

ร้อยละ 12 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม. 
ร้อยละ 9 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 3 

ใช้จ่ายได ้
ตามมติ ครม. 

(2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม 
เทียบกับแผนการใช้จ่าย
ภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2565 

50 ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    

ร้อยละ 12 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 9 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 3 

ใช้จ่ายได ้
ตามมติ ครม. 

 

สูตรกำรค ำนวณ 

1. ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน 
 

 

 

2. ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม 

 
 

 

การใช้จ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงในปีบัญชี 2565 
 

x 100 

แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปบีัญช ี2565 

การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงในปีบัญชี 2565 
 

x 100 

แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปบีัญช ี2565 
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ตัวชี้วัด ค ำจ ำกัดควำมหรือสูตรกำรค ำนวณ 
   โดยท่ี 

1. งบลงทุน หมายถึง งบท่ีใช้ในการจัดหาครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
2. การใช้จ่ายงบลงทุน หมายถึง การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบลงทุน 
3. แผนการใช้จ่ายงบลงทุน หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 และใช้จ่ายงบลงทุนที่เป็นภาระผูกพัน

จากปีก่อนที่ต้องน ามาเบิกจ่ายในปีบัญชี 2565 
4. มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือมาตรการ                   

ด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท 
5. การใช้จ่ายภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายภาพรวม 
6. แผนการใช้จ่ายภาพรวม หมายถึง แผนการใช้จ่ายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 และใช้จ่ายภาพรวมที่เป็นภาระผูกพัน

จากปีก่อนที่ต้องน ามาเบิกจ่ายในปีบัญชี 2565 
7. การใช้จ่ายภาพรวมและแผนการใช้จ่ายภาพรวม สามารถปรับลดได้ตามภารกิจหรือลักษณะของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์               

ของทุนหมุนเวียน 
หมำยเหตุ 
1. หากในปีบัญชี 2565 คณะรัฐมนตรีไมม่ีมติในกรณีดังกล่าวให้ปรับค่าเกณฑ์วดัระดับ 5 ดังนี ้

- กรณีการใช้จ่ายงบลงทุนเท่ากับร้อยละ 100  
- กรณีการใช้จ่ายภาพรวมเท่ากับร้อยละ 100  

2. หากการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการต่อรองราคา ท าให้มูลค่าที่ท าสัญญา 
จัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่าแผนที่วางไว้แต่ยังได้ผลงานเท่าเดิมให้ปรับตัวเลขแผนงบลงทุนท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณได้ 

3. ในกรณีที่มีการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีบัญชีและมีแผนการใช้จ่ายในปีบัญชีให้ทุนหมุนเวียนด าเนินการปรับแผนการเบิกจ่าย    
ใน (1) และ (2)  

4. ข้อมูลการใช้จ่ายหมายรวมถึงข้อมูลการก่อหนี้และการเบิกจ่าย 
5. ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนไมม่ีงบลงทุน ให้ถ่ายน้ าหนักตัวช้ีวัดย่อยในข้อ (1) ไปยังข้อ (2) ท้ังหมด 
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ตัวชี้วัด ค ำจ ำกัดควำมหรือสูตรกำรค ำนวณ 
ตัวชี้วัดที ่6.2 การจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียน  

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
- พิจารณาจากการด าเนินการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เกณฑ์กำรประเมินผล  

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจำรณำ 

น้ ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

การจ่ายเงินและการรับเงิน   
ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

100 ทุนหมุนเวียนด าเนินการ
จ่ายเงินและรับเงิน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

- - - ทุนหมุนเวียนสามารถ
ด าเนินการจ่ายเงิน

และรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสไ์ดร้้อยละ 
100 ของกิจกรรม

การรับ - จ่ายทั้งหมด 
(ครบถ้วนทุกกิจกรรม) 

 

เงื่อนไข : 1. ทุนหมุนเวียนต้องจัดส่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 (แผนการด าเนินงานประจ าปี) ซึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสดภายหลังจากคณะกรรมการบริหาร ทุนหมุนเวียนพิจารณาอนุมัติ         
ให้กรมบัญชีกลางอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มปีบัญชี 2566 หากทุนหมุนเวียนด าเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด จะถูกปรับลดคะแนนจำกคะแนนผลกำรประเมินเฉลี่ยของทุนหมุนเวียน 
จ านวน 0.5000 คะแนน  

2. ทุนหมุนเวียนจะต้องจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลและการน าส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non - Budgetary Management 
 System : NBMS) ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติดังกล่าว หากไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน จะถูกปรับลดคะแนนจำกคะแนนผลกำรประเมินเฉลี่ยของทุนหมุนเวียน 
 จ านวน 0.5000 คะแนน หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนก าหนด  

หมำยเหตุ : 1. รายละเอียดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน ประจ าปบีัญชี 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกขอ้ตกลงฯ 
2. คณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 
3. ทุนหมุนเวียน/องค์กร หมายถึง เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 





 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
ประจ าปีบัญชี ๒๕65 



กรอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕65 

 

 3 

กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 
 

เกณฑ์ประเมินผลฯ น  าหนัก (%) แนวทางการก าหนดตัวชี วัด 

ด้านที่ 1 : 
การเงิน 

10 
-/+10 

ตัวชี วัดผลส าเร็จที่เป็นตัวเงินแบ่งกลุ่ม
ตามประเภททุนหมุนเวียน 5 ประเภท 
ได้แก ่

ตัวอย่างตัวชี วัด 

1. เพื่อการกู้ยืม - อัตราการจัดเก็บหนี้ครบก าหนดช าระ/หนี้ค้างช าระ 
- รายได้ดอกเบี้ย 

2. เพื่อการจ าหน่ายและการผลิต - รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 
- รายได้จากการด าเนินงาน  
- ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 
- ก าไรต่อหน่วย/ก าไรขั้นต้น 

3. เพื่อการบริการ - ต้นทุนการให้บริการต่อหน่วย 
- ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
- ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการให้บริการ 

4. เพื่อการสงเคราะห ์
และสวสัดิการสังคม 

- ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
- ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อจ านวนผู้ได้รับประโยชน์ 
จากการด าเนินงานโครงการหรือต่อจ านวนโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุน 

5. เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม ค่าใช้จ่ายด าเนินการ ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อจ านวน 
ผู้ ได้ รับประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการ  
หรือต่อจ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

ด้านที่ 2 : 
การสนองประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

20 
-/+10 

พิจารณาจากการด าเนินงานที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างตัวชี วัด 

การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน แบ่งกลุ่มตามประเภท
ทุนหมุนเวียน 5 ประเภท ได้แก่ 

1. เพื่อการกู้ยืม พิจารณาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืม เช่น 
- ร้อยละของต้นทุนในการประกอบอาชีพของสมาชิก 
สหกรณ์พื้นที่เป้าหมายที่ลดลง 

2. เพื่อการจ าหน่ายและการผลิต พิจารณาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
เพื่อการจ าหน่ายและการผลิต เช่น 
- ร้อยละของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของเกษตรกร 
ที่ลดลง 
- ระดับความเพียงพอของผลิตภัณฑ์ต่อความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
- ระดับความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ของทุนหมุนเวียน 



กรอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕65 
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3. เพื่อการบริการ พิจารณาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
เพื่อการบริการ เช่น 
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
- การลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย/ของผู้ใช้บริการ 
- การประหยัดเวลาของผู้ใช้บริการ (เช่น เงินทุน
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
บริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ) 

4. เพื่อการสงเคราะห ์
และสวสัดิการสังคม 

พิจารณาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
เพื่อการสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เช่น 
- กองทุนประกันสังคม : ความสามารถในการจ่าย
สิทธิประโยชน์ 
- กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน : ร้อยละของผู้ป่วย
ฉุกเฉินวิกฤตที่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 
8 นาท ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
- กองทุนหลักประสุขภาพแห่งชาติ : ประสิทธิผล
ของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (Effective  
Coverage)  
- กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร้อยละ 
ของครัวเรือนที่ เกิดวิกฤติทางการเงินจากการ 
จ่ายค่ารักษาพยาบาล (Catastrophic Health 
Expenditure) ไม่เกินร้อยละ 2.3 
- กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข : ค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

5. เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม พิจารณาความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน
เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม เช่น  
- กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ร้อยละ 
ของจ านวนครอบครวั/บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด
ในพื้นที่เป้าหมายที่ลดลง 
- กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม : ร้อยละ
ของจ านวนการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในพื้นที่
เป้าหมายที่ลดลง 
- กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย : จ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โครงการที่ได้รับ 
การสนับสนุน 
- กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา : จ านวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ลดลง 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ผู้ใช้บริการ1 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย/
ผู้ใช้บริการ  

การจัดการข้อร้องเรียน   ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
การแก้ไขปัญหา และแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 
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การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม - ระดับทัศนคติเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- อัตราส่วนการใช้พลังงานที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่น ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) 
หรือน ากลับมาใหม่ (Recycle) เป็นต้น 

ตัวชี วัดร่วม : การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 

ด้านที่ 3 : 
การปฏิบัติการ 

35 
-/+10 

ตัวอย่างตัวชี วัด 

 การประเมินผลผลิต (Output) ของทุนหมุนเวียนแบ่งกลุ่มตามประเภททุนหมุนเวียน  
5 ประเภท ได้แก่ 
1. เพื่อการกู้ยืม - ร้อยละความส าเร็จในการให้กู้ยืมตามแผน 

- จ านวนวงเงินท่ีอนุมัติให้กู้ยืม 
- จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม (เช่น 
เกษตรกร นักเรียน/นักศึกษา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน แรงงาน เป็นต้น) 

2. เพื่อการจ าหน่ายและการผลิต - จ านวนผลผลิตที่ผลิตได้ 
- จ านวนผลผลิตที่จ าหน่ายได้ 

3. เพื่อการบริการ - จ านวนผู้ใช้บริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 

4. เพื่อการสงเคราะห ์
และสวสัดิการสังคม 

- จ านวนสมาชิก (เช่น จ านวนผู้ประกันตนต่อจ านวน
แรงงานท้ังหมด 

5. เพื่อการสนับสนุนส่งเสริม - จ านวนวงเงินท่ีให้การสนับสนุน 
- จ านวนโครงการ/ราย/องค์กร/หน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุน 

- การปรับปรุง/ทบทวน/เร่งรัดจัดท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทุนหมุนเวียน เพื่อให้มีความ
เหมาะสมในการด าเนินงานกับสภาวะปัจจุบัน 
- การแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อสังเกตจากความส าเร็จของการวิเคราะห์ และจัดท าแผนพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานส าคัญที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
- ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจ 
- การด าเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)  
โดยพิจารณาจากระดับความส าเร็จการด าเนินงานตาม SLA ที่ก าหนด 
- หน่วยงานภายนอก เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน คณะท างานจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผล 
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน กระทรวงเจ้าสังกัด โดยพิจารณาจากระดับความส าเร็จในการ
ท าแผนแก้ไขปัญหาและด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนด 
- การจัดท างบการเงินและได้รับการรับรองจาก สตง. (กรณีทีง่บการเงินยังไม่ได้รับการรับรอง
จาก สตง.) 

ด้านที่ 4 :  
การบริหารจัดการ 

ทุนหมุนเวียน 

15 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ 3 ด้าน ดังน้ี 
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
- การตรวจสอบภายใน 
- การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 



กรอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕65 

 

 6 

เกณฑ์ประเมินผลฯ น  าหนัก (%) แนวทางการก าหนดตัวชี วัด 

ด้านที่ 5 : 
 การปฏิบัติงาน 

ของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

พนักงาน  
และลกูจ้าง 

10 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ 2 ด้าน ดังน้ี 
- บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด้านที่ 6 : 
การด าเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง 

10 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ ดังนี้ 
- การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 
(1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2565 
(2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2565 
- การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เง่ือนไข : 
1. ทุนหมุนเวียนต้องจัดส่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 (แผนการด าเนินงาน

ประจ าปี) ซึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปีอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน 
ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสดภายหลังจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพิจารณา
อนุมัติ ให้กรมบัญชีกลางอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มปีบัญชี 2566 หากทุนหมุนเวียนด าเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด  
จะถูกปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน จากคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม 

2. ตัวช้ีวัดร่วมด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ทุนหมุนเวียนจะต้องจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดท า
ข้อมูลและการน าส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non – Budgetary Management 
System : NBMS) ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติดังกล่าว หากไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน   
จะถูกปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน หรือตามสัดส่วนที่ไม่สามารถน าส่งรายงานได้ตามจ านวนเดือนที่กรมบัญชีกกลาง
ก าหนด จากคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยในภาพรวม 

หมายเหตุ : 
1 กรณีที่ทุนหมุนเวียนก าหนดตวัช้ีวัดในด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/

ผู้ใช้บริการ และด าเนินการส ารวจเอง ให้ก าหนดกรอบน้ าหนักไม่เกินร้อยละ 10 โดยหากก าหนดเป็นตัวชี้วัดจะก าหนดช่ือตัวช้ีวัด 
คือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ใช้บริการ และค านิยามร่วมกัน คือร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจ) และระดับ 5 (พึงพอใจมาก) เทียบกับจ านวนผู้ใช้บริการที่มีการส ารวจทั้งหมด 
(Top 2 Boxes) ซึ่งใช้แบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยก าหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale 
ออกเป็น 5 ระดับ  ซึ่งความหมายของแต่ละระดับเป็นดังต่อไปนี้ ระดับที่ 1 หมายถึง ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ระดับที ่2 หมายถึง 
ควรปรับปรุง ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับที่ 4 หมายถึง พึงพอใจ และระดับที่ 5 หมายถึง พึงพอใจมาก ทั้งนี้ การส ารวจ
ความพึงพอใจต้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดให้วิธีการวิเคราะห์ผลต้องท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา เช่น 
ค่าสถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น เพื่อสรุปลักษณะตัวอย่าง และสามารถ
ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลได้ และจ านวนต้องเป็นไปตามหลักการทางสถิติ อย่างน้อยต้องเป็นตามหลักการ Yamane การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างต้องครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บริการ การสุ่มตัวอย่างต้องก าหนดวิธีการที่ชัดเจน เช่น การสุ่มอย่างเป็นระบบ 
(Systematic sampling) หรือการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตามสัดส่วน (Proportional random sampling) เป็นต้น รวมทั้งต้องมี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด จ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใช้บริการ เป็นต้น  
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กรอบหลักเกณฑ์ตัวชี วัดด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ค าอธิบายตัวชี วัดร่วมด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี วัดที่ 2.1 : การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล 

ผลการด าเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 
(Impact) ของทุนหมุนเวียนได้แล้วเสร็จ ประจ าปีบัญชี 2565 

เกณฑ์การประเมินผล : 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูฯ ประจ าปบีัญชี 2565 ส าเร็จร้อยละ 70 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 1 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูฯ ประจ าปบีัญชี 2565 ส าเร็จร้อยละ 80 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 2 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูฯ ประจ าปบีัญชี 2565 ส าเร็จร้อยละ 90 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 3 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมลูฯ ประจ าปบีัญชี 2565 ส าเร็จร้อยละ 100 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 4 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบญัชี 2565 
ส าเรจ็ร้อยละ 100 

เทียบเท่าระดับ 5 

หมายเหตุ : 
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของทุนหมุนเวียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพแผนการด าเนินงาน ซึ่งอย่างน้อย  

ต้องประกอบด้วยตัวช้ีวัดระบบงาน กระบวนการ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดผลกระทบ 
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กรอบหลักเกณฑ์ตัวชี วัดด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
 

เกณฑ์ประเมินผลฯ น  าหนัก 
(%) 

การก าหนดตัวชี วัด 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการ 
ทุนหมุนเวียน 

15 
 

4.1 การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน 

5 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ก าหนด
เกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
ทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 
- สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
- การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
- การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
- การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร 
- การตอบสนองความเสี่ยง 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน 
- สารสนเทศและการสื่อสาร  
- การติดตามและการประเมินผล 

ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ 
- สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
- การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
- กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน 
- สารสนเทศและการสื่อสาร 
- การติดตามและการประเมินผล 

4.2 การตรวจสอบภายใน 5 พิจารณาจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน ก าหนดเกณฑ์
ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง 
- บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน  
- ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน 
- การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจ าปี 
- การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
- การประชุมปิดการตรวจสอบ 
- การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ  
- การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ 
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เกณฑ์ประเมินผลฯ น  าหนัก 
(%) 

การก าหนดตัวชี วัด 

4.3 การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทลั 

5 พิจารณาจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
- การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผน 

พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และการจัดท าแผนปฎิบัติการดิจิทัลประจ าปี
เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ทีม่ีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน 
- การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
• การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ 

ของคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
• ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  
• ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน  
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ค าอธิบายตัวชี วัดร่วมด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานส าหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 

ตัวชี วัดที่ 4.1 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ก าหนดเกณฑ์

ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

รวมทั้งการจัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหารขององค์กร และบทบาทและหน้าที่ 
ของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 8) พิจารณาจากการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
ซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบท่ีดีอย่างครบถ้วน  

3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าเกณฑ์การพิจารณา
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยง  
ที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการประเมินระดับความรุนแรง 
ทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้ง
การน าฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ รวมถึงการวิเคราะห์
การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการเพื่อน ามาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
โดยผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจนับทรัพย์สินเทียบกับ
ทะเบียนทรัพย์สิน/หลักฐานทางบัญชี 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตาม การด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยง
ระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดให้มรีะบบ 
ข้อร้องเรียน ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรยีน1

และการจัดท า
รายงานสรุป
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ภายในองค์กร
น าเสนอผู้บริหาร
ขององค์กร 

3 มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน 
และมีการจัดท า
รายงานสรุป

น าเสนอเป็นรายป ี

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียน 

และเสนอแนวทาง 
แก้ไข พร้อมทั้งมี
การจัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอเป็น

รายป ี

มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน 
และมีการจัดท า
รายงานสรุป

น าเสนอเป็นราย
ไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน 

และเสนอแนวทาง 
แก้ไข พร้อมทั้งมี
การจัดท ารายงาน
สรปุน าเสนอเป็น

รายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียน 

และเสนอแนวทาง 
แก้ไข พร้อมทั้งมีการ
จัดท ารายงานสรุป

น าเสนอเป็นรายเดือน 

2) บทบาทและหน้าท่ี
ของฝ่ายบริหาร 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การควบคุมภายใน  

4  ไม่มีการประชุม
หารือเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในของ 

ทุนหมุนเวียน 
ระหว่างผู้บริหาร

ระดับสูง  
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน 
และผู้ตรวจสอบ

ภายนอก 
(ส านักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.)) 

- มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกบัการ

ควบคุมภายใน 
ของทุนหมุนเวียน 
ระหว่างผู้บริหาร

ระดับสูง  
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน 
และผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.) 

อย่างไม่เป็น
ทางการ  

- มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกบัการ 

ควบคุมภายใน 
ของทุนหมุนเวียน
ระหว่างผู้บริหาร

ระดับสูง 
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน 
และผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.) 
อย่างเป็นทางการ  
อย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง 

หมายเหตุ : 
1 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน เช่น 1. ร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) 2. ศูนย์รับข้อร้องเรียน (Call cebter / e-mail / webboard) 
3. ตู้แสดงความคิดเห็น 4. หัวหน้าหน่วยงาน (ต้นสังกัด) และ 5. หน่วยงานภายนอก 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 8) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดท า/ทบทวน
คู่มือการบรหิาร 

ความเสีย่ง
1
 

8 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวน 

คู่มือการบริหาร
ความเส่ียง 

ทุนหมุนเวียน 
อยู่ระหว่างจัดท า/

ทบทวน 
คู่มือการบริหาร

ความเส่ียง 

ทุนหมุนเวียจัดท า/
ทบทวนคู่มือการ
บริหารความเส่ียง 
ของทุนหมุนเวียน 
แล้วเสร็จ โดยมี
องค์ประกอบ 

ของคู่มือการบริหาร
ความเส่ียงที่ดี

ครบถ้วน1 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 3  
และคู่มือการ

บริหารความเส่ียง
ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 4  

และเผยแพร่คู่มือ 
การบริหารความเส่ียง

ให้กับผู้บริหาร 
และพนักงานในองค์กร 

หมายเหตุ : 
1 

องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเส่ียงที่ดี ประกอบด้วย 
1. โครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กร  
2. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง  
3. การระบุความเส่ียง  
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4. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเส่ียงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น  
5. การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้  (Cost - 

Benefit) และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของความเส่ียงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร   
6. การท ารายงานการบริหารความเส่ียงและการประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
ในกรณีทีทุ่นหมุนเวียนมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเสี่ยง ให้มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงทุกปี  

3. การระบุความเสี่ยงระดับองคก์ร (ร้อยละ 15) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การระบคุวามเสี่ยง
ระดับองค์กร1 

15 มีการระบ ุ
ปัจจัยเส่ียงระดับ

องค์กร  
แต่ไม่สอดคล้อง 
กับกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

มีการระบ ุ
ปัจจัยเส่ียงระดับ

องค์กร  
โดยมีเกณฑ ์

การพิจารณาระบบ
การควบคุมภายใน
ที่เพียงพอควบคู ่
ไปกับการระบ ุ

ความเส่ียงระดับ
องค์กร 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 2  
และการระบ ุ
ปัจจัยเส่ียง 

ระดับองค์กร  
ได้พิจารณาถึง

ระดับความเส่ียง 
ที่เหลืออยู่ 

(Residual Risk) 
หลังจากการ

ควบคุมภายใน 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 3 

และปัจจยัเส่ียง
ระดับองค์กร  

มีความเชื่อมโยง 
กับเป้าหมายประจ าป ี
ของทุนหมุนเวียน
และสามารถอธิบาย

ความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัยเส่ียง
กับแต่ละยุทธศาสตร์
ในทุกยุทธศาสตร์
ของทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 4  

และสามารถแสดงถึง
ความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยเส่ียงที่เหลืออยู่
ในปีก่อนหน้ากับปีที่
ประเมินได้ชัดเจน  

ในรูปแบบของระดับ
ความรุนแรงคงเหลือ

ของปัจจัยเส่ียง 
ในปีก่อนหน้า 

หมายเหตุ : 
1. การระบุ/บ่งชี้ความเส่ียงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

หรือความเสี่ยง 4 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของ (COSO Enterprise Risk Management : COSO ERM) ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk/Operational Risk/ 
Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) เป็นต้น และในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไม่มีความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบายสาเหตุ/
รายละเอียดประกอบการรายงานผลการด าเนินงานด้วย 

2. ทั งนี  หากปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรไม่สะท้อนตัวชี วัดที่ส าคัญหรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน จะถูกปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (รอ้ยละ 15) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การประเมินระดับ
ความรุนแรง 
ของความเสี่ยง 
ระดับองค์กร1  
(ระดับความรุนแรง = 
โอกาส x ผลกระทบ) 

15 ไม่มีการประเมิน
ระดับความรุนแรง

ของความเส่ียง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน
เฉพาะโอกาส 
หรือผลกระทบ 
ของความเส่ียง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาส 

และผลกระทบ
ครบทุกความเส่ียง

ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาส 

และผลกระทบ
ครบทุกความเส่ียง

ระดับองค์กร  
โดยใช้ฐานข้อมูล
ของทุนหมุนเวียน
ในการพิจารณา 

ครบถ้วนตามระดับ 4 
รวมถึงมีการจัดท า
แผนภาพความเส่ียง

ระดับองค์กร  
(Risk Profile)2 

หมายเหตุ : 
1 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ให้ด าเนินการตามความเส่ียงที่ระบุในข้อ 3 ส าหรับการก าหนดแผนงานและด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง อ้างอิงจากข้อ 4 ส าหรับความเส่ียงระดับองค์กรที่อยู่ในระดับที่เกินว่าขอบเขตความรุนแรงที่ก าหนด 

2 
Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาส  
และผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให้เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเส่ียงองค์กร และแสดง 
ให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อให้องค์กรได้ก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเส่ียง
จนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว  
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5. การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ 15) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การก าหนดแผนงาน
การบริหาร 
ความเสีย่ง 
ระดับองค์กร 

10 ไม่มีการก าหนด
แผนงานการบริหาร

ความเส่ียง 

มีการก าหนด
แผนงานการบริหาร 
ความเส่ียงมากกว่า 

ร้อยละ 50  
ของความเส่ียง
ระดับองค์กร 

มีการก าหนด 
แผนงานการบริหาร 

ความเส่ียง 
ครบทุกปัจจัยเส่ียง

ระดับองค์กร 

มีการก าหนด
แผนงานการบริหาร

ความเส่ียง 
ครบทุกปัจจัยเส่ียง

ระดับองค์กร 
โดยมีการวิเคราะห์ 

Cost-Benefit  
ในแต่ละทางเลือก
ของแต่ละปัจจยัเสีย่ง 

ครบถ้วนตามระดับ 4 
แผนงานการบริหาร

ความเส่ียง 
ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 
บริหารทุนหมุนเวียน 

2) การวิเคราะห์การ
บริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการ 
เพื่อน ามาจัดท า
แผนการบริหาร
ความเสีย่ง 

5 บางปัจจัยเส่ียง 
มีการระบุสาเหต ุ

ที่เกี่ยวขอ้ง  
และสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า 
สาเหตุหลัก 

คือประเด็นใด 

ทุกปัจจยัเส่ียง 
มีการระบุสาเหต ุ

ที่เกี่ยวขอ้ง  
และสามารถ
วิเคราะห์ได้ถึง
สาเหตุหลัก 
ของแต่ละ 
ปัจจัยเส่ียง 

มีการพิจารณา
ความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยเส่ียง
ทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ
จัดท าแผนการ

บริหารความเส่ียง 
ที่ครอบคลุม 
การวิเคราะห์

สาเหตุของแต่ละ 
ปัจจัยเส่ียง 

จัดท าแผนการ
บริหารความเส่ียง 

ที่ครอบคลุม 
การวิเคราะห์

สาเหตุของแต่ละ
ปัจจัยเส่ียง  

และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเส่ียง
ทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 

ครบถ้วนตามระดับ 4  
และการวิเคราะห์การ

บริหารความเส่ียง
แบบบูรณาการ  

ถูกระบุในแผนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร  

โดยผ่านควาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 
บริหารทุนหมุนเวียน 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
และผูบ้ริหาร 
ระดับรอง มีการ
สอบทาน1 รายงาน
ทางการเงิน 
และรายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน2 

7 ไม่มีการสอบทาน
รายงาน 

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน 

หรือ 
รายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน 

และ 
รายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน

และ 
รายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมีการสอบทาน
ที่มีความถี่มากกวา่

รายไตรมาส  

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน

และ 
รายงานที่ไม่ใช่ 
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมีการสอบทาน 

เป็นรายเดือน  
ครบ 12 เดือน 

2) การจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน และการ
ตรวจนับทรัพยส์ิน
เทียบกับทะเบียน
ทรัพย์สิน/หลักฐาน
ทางบัญช ี

3 มีการจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สิน 
และมีการตรวจนับ

ทรัพย์สิน  
แต่ด าเนินการ 

ไม่แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นบัแต่วัน
เร่ิมด าเนินการ

ตรวจสอบ 

- มีการจัดท า 
ทะเบียนทรัพย์สิน 
และมีการตรวจนับ

ทรัพย์สิน 1 ครั้งต่อปี  
โดยด าเนินการ 

แล้วเสร็จและรายงาน
ต่อผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจนับ
พัสดุภายใน 30 วัน 

อย่างไรก็ตาม  
การกระทบยอด

ทรัพย์สินมีผลต่าง  

- มีการจัดท า 
ทะเบียนทรัพย์สิน 
และมีการตรวจนับ

ทรัพย์สิน 1 ครั้งต่อปี  
โดยด าเนินการ 

แล้วเสร็จและรายงาน
ต่อผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจนับ
พัสดุภายใน 30 วัน 

ทั้งนี้  
การกระทบยอด

ทรัพย์สินไม่มีผลต่าง  
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หมายเหตุ : 
1 การสอบทานของผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง หมายถึง การพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เช่น การรับทราบ การพิจารณา

รายงานในการประชุม เป็นต้น 
2 รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องต้น งบทดลอง) และรายงานที่มิใช่ทางการเงิน 

เป็นรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร เช่น ผลการด าเนินงานตามภารกิจ แผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) แผนปฏิบัติการประจ าปี นโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียนที่ส าคัญ เป็นต้น 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (รอ้ยละ 25) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การใช้สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุน 
การติดตาม 
การด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการบรหิาร
ความเสีย่ง 

25 ไม่สามารถ
ด าเนินงาน 

ตามแผนการบริหาร
ความเส่ียงได ้

ด าเนินงาน 
ตามแผนการบริหาร

ความเส่ียงได้
มากกว่า 

ร้อยละ 50  
ของแผน 

ด าเนินงาน 
ตามแผนการบริหาร

ความเส่ียงได้
ครบถ้วน 

ครบทุกปัจจัยเส่ียง 

ครบถ้วนตามระดับ 3  
และระดับ 

ความรุนแรง 
ของปัจจัยเส่ียง 

ลดลงไดต้ามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  

คิดเป็นร้อยละ 50 
ของปัจัยเส่ียง

ทั้งหมด  

ครบถ้วนตามระดับ 3 
และระดับ 

ความรุนแรง 
ของปัจจัยเส่ียง 
ทุกปัจจยัเส่ียง

สามารถลดลงได้ 
ตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 

8. การติดตามผลและการประเมนิผล (ร้อยละ 5) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ1 

2 ไม่มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน 

- มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน  
แต่ไม่ครบถ้วน 
ตามภารกจิ2 

ของทุนหมุนเวียน 

- มีการประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน  
ครบถ้วนตามภารกิจ2 

ของทุนหมุนเวียน 

2) การส่งรายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ1 

2 ไม่ส่งรายงาน 
การประเมินผลฯ/ 

ส่งรายงาน 
การประเมินผลฯ 

ล่าช้ากว่า
ก าหนดเวลา 

- - - ส่งรายงาน 
การประเมินผลฯ  

ไดท้ัน 
ตามก าหนดเวลา 
(ภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) 
3) การสอบทาน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

1 ไม่มีการสอบทาน
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน และมีแนวทาง
ในการปรับปรุง  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

หมายเหตุ : 
1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2 ภารกิจของทุนหมุนเวียน หมายถึง ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานส าหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ 

ตัวชี วัดที่ 4.1 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ก าหนดเกณฑ์

ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

รวมทั้งการจัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหารขององค์กร 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 8) พิจารณาจากการก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง

ซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบท่ีดีอย่างครบถ้วน  
3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 45) พิจารณาจากการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าเกณฑ์การพิจารณา

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยง  
ที่เหลืออยู่ (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน และปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรสามารถประเมินระดับความรุนแรง
ทั้งโอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงได้ครบทุกปัจจัยเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร รวมทั้งการน าฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง และปัจจัยเสี่ยงที่เกินกว่าระดับ
ความรุนแรงที่ก าหนดมีการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจยัเสีย่งระดับองค์กร โดยมี
การวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการของทุกปัจจัยเสี่ยง  

4. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
โดยผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง 

5. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยง
ระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดให้มรีะบบ 
ข้อร้องเรียน ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรยีน1

และการจัดท า
รายงานสรุป
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ภายในองค์กร
น าเสนอผู้บริหาร
ขององค์กร 

7 มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน 
และมีการจัดท า
รายงานสรุป

น าเสนอเป็นรายป ี

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียน 

และเสนอแนวทาง 
แก้ไข พร้อมทั้งมี
การจัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอเป็น

รายป ี

มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน 
และมีการจัดท า
รายงานสรุป

น าเสนอเป็นราย
ไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน 

และเสนอแนวทาง 
แก้ไข พร้อมทั้งมี
การจัดท ารายงาน
สรปุน าเสนอเป็น

รายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียน 

และเสนอแนวทาง 
แก้ไข พร้อมทั้งมีการ
จัดท ารายงานสรุป

น าเสนอเป็นรายเดือน 

หมายเหตุ : 
1 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน เช่น 1. ร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) 2. ศูนย์รับข้อร้องเรียน (Call cebter / e-mail / webboard) 
3. ตู้แสดงความคิดเห็น 4. หัวหน้าหน่วยงาน (ต้นสังกัด) และ 5. หน่วยงานภายนอก 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 8) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดท า/ทบทวน
คู่มือการบรหิาร 

ความเสีย่ง
1
 

8 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวน 

คู่มือการบริหาร
ความเส่ียง 

ทุนหมุนเวียน 
อยู่ระหว่างจัดท า/

ทบทวน 
คู่มือการบริหาร

ความเส่ียง 

ทุนหมุนเวยีนจดัท า/ 
ทบทวนคู่มือการ
บริหารความเส่ียง 
ของทุนหมุนเวียน 
แล้วเสร็จ โดยมี
องค์ประกอบ 

ของคู่มือการบริหาร
ความเส่ียงที่ดี

ครบถ้วน1 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 3  
และคู่มือการ

บริหารความเส่ียง
ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วน 
ตามระดับ 4  

และเผยแพร่คู่มือ 
การบริหารความเส่ียง

ให้กับผู้บริหาร 
และพนักงานในองค์กร 

หมายเหตุ : 
1 

องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเส่ียงที่ดี ประกอบด้วย 
1. โครงสร้างการบริหารความเส่ียงขององค์กร  
2. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง  
3. การระบุความเส่ียง  
4. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเส่ียงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น  
5. การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost - 

Benefit) และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของความเส่ียงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร   
6. การท ารายงานการบริหารความเส่ียงและการประเมินผลการบริหารความเส่ียง 
ในกรณีทีทุ่นหมุนเวียนมีคู่มือการบริหารความเสี่ยงแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเสี่ยง ให้มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงทุกปี  
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3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 45) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การระบคุวามเสี่ยง
ระดับองค์กร1 

45 มีการระบ ุ
ปัจจัยเส่ียงระดับ

องค์กรโดยมีเกณฑ ์
การพิจารณาระบบ
การควบคุมภายใน
ที่เพียงพอควบคู ่
ไปกับการระบ ุ

ความเส่ียงระดับ
องค์กร และปัจจยั
เส่ียงระดับองค์กร  
มีความเชื่อมโยง 

กับเป้าหมายประจ าป ี
ของทุนหมุนเวียน 
และสามารถแสดง
ถึงความเชื่อมโยง

ระหว่างปัจจัยเส่ียง 
ที่เหลืออยู่ในป ี
ก่อนหน้ากับป ี

ที่ประเมินได้ชัดเจน 

ปัจจัยเส่ียงระดับ
องค์กรมีการ
ประเมินระดับ
ความรุนแรง 
ทั้งโอกาส 

และผลกระทบ
ครบทุกความเส่ียง

ระดับองค์กร 

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 
2 และการประเมิน 

ทั้งโอกาส 
และผลกระทบ  

โดยใช้ฐานข้อมูล
ของทุนหมุนเวียน
ในการพิจารณา 

รวมถึงมีการจัดท า
แผนภาพความเสี่ยง

ระดับองค์กร  
(Risk Profile)2 

มีการก าหนด
แผนการบริหาร

ความเส่ียง 
ครบทุกปัจจัยเส่ียง

ระดับองค์กร 

ผ่านเกณฑ์วัดระดับ 4 
และแผนการบรหิาร

ความเส่ียง 
ครบทุกปัจจัยเส่ียง

ระดับองค์กร 
โดยมีการวิเคราะห์  

Cost-Benefit  
ในแต่ละทางเลือก 

และผ่านควาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ 
บริหารทุนหมุนเวียน 

หมายเหตุ : 
1 การระบุ/บ่งชี้ความเส่ียงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

หรือความเสี่ยง 4 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของ (COSO Enterprise Risk Management : COSO ERM) ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk/Operational Risk/ 
Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) เป็นต้น และในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไม่มีความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบายสาเหตุ/รายละเอียด
ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานด้วย  ทั้งนี้ หากปัจจัยเส่ียงระดับองค์กรไม่สะท้อนตัวชี้วัดที่ส าคัญหรือยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน  
จะถูกปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน  

2 
Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาส  
และผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให้เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเส่ียงองค์กร และแสดง 
ให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อให้องค์กรได้ก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเส่ียง
จนมีระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว 

4. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
และผูบ้ริหาร 
ระดับรอง มีการ
สอบทาน1 รายงาน
ทางการเงิน 
และรายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน2 

10 ไม่มีการสอบทาน
รายงาน 

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน 

หรือ 
รายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน 

และ 
รายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน

และ 
รายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมีการสอบทาน
ที่มีความถี่มากกวา่

รายไตรมาส  

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน

และ 
รายงานที่ไม่ใช่ 
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมีการสอบทาน 

เป็นรายเดือน  
ครบ 12 เดือน 

หมายเหตุ : 
1 การสอบทานของผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง หมายถึง การพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เช่น การรับทราบ การพิจารณา

รายงานในการประชุม เป็นต้น 
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2 รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องต้น งบทดลอง) และรายงานที่มิใช่ทางการเงิน 
เป็นรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร เช่น ผลการด าเนินงานตามภารกิจ แผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) แผนปฏิบัติการประจ าปี นโยบาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียนที่ส าคัญ เป็นต้น 

5. สารสนเทศและการสื่อสาร (รอ้ยละ 25) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การใช้สารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุน 
การติดตาม 
การด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการบรหิาร
ความเสีย่ง 

25 ไม่สามารถ
ด าเนินงาน 

ตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงได้ 

ด าเนินงาน 
ตามแผนการบริหาร

ความเส่ียงได้
มากกว่า 

ร้อยละ 50  
ของแผน 

ด าเนินงาน 
ตามแผนการบริหาร

ความเส่ียงได้
ครบถ้วน 

ครบทุกปัจจัยเส่ียง 

ครบถ้วนตามระดับ 3  
และระดับ 

ความรุนแรง 
ของปัจจัยเส่ียง 

ลดลงไดต้ามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด  

คิดเป็นร้อยละ 50 
ของปัจัยเส่ียง

ทั้งหมด  

ครบถ้วนตามระดับ 3 
และระดับ 

ความรุนแรง 
ของปัจจัยเส่ียง 
ทุกปัจจยัเส่ียง

สามารถลดลงได้ 
ตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 

6. การติดตามผลและการประเมนิผล (ร้อยละ 5) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ1 

2 ไม่มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน 

- มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน  
แต่ไม่ครบถ้วน 
ตามภารกจิ2 

ของทุนหมุนเวียน 

- มีการประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ของหน่วยงาน  
ครบถ้วนตามภารกิจ2 

ของทุนหมุนเวียน 

2) การส่งรายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ1 

2 ไม่ส่งรายงาน 
การประเมินผลฯ/ 

ส่งรายงาน 
การประเมินผลฯ 

ล่าช้ากว่า
ก าหนดเวลา 

- - - ส่งรายงาน 
การประเมินผลฯ  

ไดท้ัน 
ตามก าหนดเวลา 
(ภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) 
3) การสอบทาน 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

1 ไม่มีการสอบทาน
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน และมีแนวทาง
ในการปรับปรุง  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินการ 

ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

หมายเหตุ : 
1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2 ภารกิจของทุนหมุนเวียน หมายถึง ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 
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ตัวชี วัดที่ 4.2 : การตรวจสอบภายใน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลัก 

ที่ส าคัญ ดังนี ้
กรณีที่ 1 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง 
1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  (ร้อยละ 20) พิจารณา 

จากทุนหมุนเวียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และหน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดท ากฎบัตรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในน าเสนอคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในครบถ้วน 
รวมถึงการมีบทบาทการใหค้ าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 20) พิจารณาจากโครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจ าปี (ร้อยละ 15) พิจารณาจากกระบวนการวางแผน 
การตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปีตามฐานความเสี่ยงที่เป็นระบบ และการน าความเห็นของฝ่ายบริหาร
มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผน 

4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ
ครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ และมีองค์ประกอบครบถ้วน 

5. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 30) พิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่การเปิดการตรวจสอบ การปิดการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการมีระบบ
ในการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 

กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
1. การปฏิบัติ งานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 45) พิจารณาจากการได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีบัญชี 

จากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับรายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมอบนโยบายการปฏิบัติงาน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 

2. การประชุมปิดการตรวจสอบ (ร้อยละ 15) พิจารณาจากผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ 
ครบถ้วนทุกครั้งที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งมีการหารือประเด็น 
การด าเนินงานเพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานแก้ไข และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ครบถ้วนทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้มอบข้อเสนอแนะ 

3. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ (ร้อยละ 35) พิจารณาจากการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
และแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขดังกล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

4. การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ (ร้อยละ 5) พิจารณาจากทุนหมุนเวียนมีการรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปี ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน รายงานให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด เพื่อการวางแผน
ตรวจสอบประจ าปีต่อไป 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  

กรณีที่ 1 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง 

1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 20) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) บทบาท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  
และจัดท ากฎบัตร1  

ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ
ประชุมไม่ครบ 
ทุกไตรมาส  

เพื่อพิจารณา
ประเด็นที่ส าคัญ

เกี่ยวกบั 
การด าเนินงาน 

ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน2 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุม 

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
เพื่อพิจารณาประเด็น

ที่ส าคัญเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน 

ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน2 

2) การจัดท ากฎบตัร
ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน2 

5 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวนกฎบัตร
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
หรือ 

มีการจัดท า/ทบทวน
แต่กฎบัตร 

มีประเด็นส าคัญ 
ไม่ครบถ้วน 

มีการจัดท า/ทบทวน 
กฎบัตรที่มีประเด็น

ส าคัญครบถ้วน 
แต่ 

กฎบัตรไม่ได้รับ 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/

ผู้บริหารสูงสุด 
ของทุนหมุนเวียน 

มีการจัดท า/ทบทวน 
กฎบัตรที่มีประเด็น

ส าคัญครบถ้วน 
และ 

กฎบัตรได้รับ 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/

ผู้บริหารสูงสุด 
ของทุนหมุนเวียน 

- มีการจัดท า/ทบทวน
กฎบัตรที่มีประเด็น

ส าคัญครบถ้วน 
และ 

กฎบัตรได้รับ 
 ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ผู้บริหาร

สูงสุดของทุนหมุนเวียน 
และมีการแจ้งเวียน

กฎบัตรให้ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทราบ 

3) บทบาทของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
ที่ครบถ้วน 

5 หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านขอ้มูล

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

 

หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านขอ้มูล

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

และการตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
(Performance) 

หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านขอ้มูล

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial)  

การตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
(Performance) 
การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบต่าง ๆ 
(Compliance) 

และการด าเนินงาน
ในทุกกิจกรรม 
ขององค์กร 

(Operation) 

หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านขอ้มูล

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

การตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
(Performance) 
การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบต่าง ๆ 
(Compliance) 

และการด าเนินงาน
ในทุกกิจกรรม 
ขององค์กร 

(Operation)  
และระบบสารสนเทศ 

(Information 
System) เฉพาะ 
General control 

 

หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านขอ้มูล 

และรายงาน 
ทางการเงิน 
(Financial) 

การตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 
(Performance)  
การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบต่าง ๆ 
(Compliance)  

และการด าเนินงาน 
ในทุกกิจกรรม 
ขององค์กร 

(Operation)  
และระบบสารสนเทศ 
(Information System) 

ครบถ้วนทั้ง  
General control 

และ Application control  
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

4) บทบาทในการ 
ให้ค าปรึกษา 

5 ไม่มีการให้ค าปรึกษา
แก่ฝ่ายบริหาร 

มีการให้ค าปรึกษา 
ตามแนวทางการ

ตรวจสอบ4 

บางเร่ือง5 

มีการให้ค าปรึกษา
ตามแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ครบทุกเร่ือง 

มีการให้ค าปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ6

บางส่วน7 

มีการให้ค าปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ
ครบถ้วน8 

หมายเหตุ : 
1 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน และต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

2 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อความสอดคล้องกับนโยบาย และสภาพแวดล้อมขององค์กร  
ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามในการทบทวนนั้นจะมีการปรับปรุงหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

3 
ประเด็นที่ส าคัญของการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การสอบทานแผนฝึกอบรม 
การแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

 

4 
การให้ค าปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้ข้อเสนอแนะจากประเด็นที่ตรวจพบ ซ่ึงปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

 

5 
การให้ข้อเสนอแนะไม่ครบทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบออกข้อตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ

 

6 
การให้ค าปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้บริการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงในบางครั้งท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน 
และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร การควบคุม รวมทั้ง
การก ากับดูแลกิจการที่ดี

 

7 
การให้ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือการให้ค าปรึกษาโดยวาจา 

8 
การให้ค าปรึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีการถาม - ตอบ โดยมีการท าหนังสือถาม - ตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 20) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) โครงสร้างองค์กร 
มีความเป็นอิสระ 

10 โครงสร้างองค์กร 
ไม่ส่งเสริม 

ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีความเป็น

อิสระในการ
ปฏิบัติงาน 

- - - โครงสร้างองค์กร
ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในมีความเป็น
อิสระในการ
ปฏิบัติงาน 

2) ความเป็นอิสระ 
เที่ยงธรรม 
ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

10 ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติงานอื่น 

ที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ

ภายใน 

- - - ผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่
งานที่เกี่ยวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจ าปี (ร้อยละ 15) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การวางแผน
ตรวจสอบระยะยาว1 

ตามฐานความเสีย่ง 

5 ไม่มีการประเมิน
ความเส่ียงเพื่อการ
วางแผนตรวจสอบ

ระยะยาว 

- การประเมิน 
ความเส่ียง 

ที่ค่อนข้างเป็นระบบ 
เพื่อการวางแผน

ตรวจสอบระยะยาว 

- การประเมิน 
ความเส่ียงเป็นระบบ2  

ส าหรับการวางแผน
ตรวจสอบระยะยาว 
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

2) การวางแผนตรวจสอบ 
ประจ าปีบญัชี 
2564 

5 ไม่มีการประเมิน
ความเส่ียง 

เพื่อวางแผน
ตรวจสอบประจ าป ี

- มีการประเมิน
ความเส่ียง 

ค่อนข้างเป็นระบบ 
เพื่อวางแผน

ตรวจสอบประจ าป ี

- มีการประเมิน 
ความเส่ียง 

อย่างเป็นระบบ 
เพื่อวางแผน

ตรวจสอบประจ าปี 
และแผนตรวจสอบ

ประจ าป ี
มีความสอดคล้อง 

กับแผนการตรวจสอบ 
ระยะยาว 

3) การน าความเห็น
ของฝ่ายบริหาร 
มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการจัดท าแผน 

5 ไม่มีการนความเห็น
ของฝ่ายบริหาร 
มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการจัดท าแผน 

- มีการจัดท าหนังสือ
เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
แสดงความเห็น 
ในการจัดท า

แผนการตรวจสอบ
และฝ่ายบรหิาร 

ได้แสดงความเห็น
ตอบกลับมา 

- มีการสัมภาษณ์ 
ฝ่ายบริหารซ่ึงเป็น

ส่วนหนึ่ง 
ในกระบวนการ 
วางแผนการ
ตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 
1 แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ า 3 - 5 ปี ตามฐานความเสี่ยง 

ของทุนหมุนเวียนและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติ  อย่างไรก็ตามแผนการตรวจสอบระยะยาวต้องพิจารณาระเบียบ 
ของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในร่วมด้วย 

2 การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดท าแผนตรวจสอบระยะยาวที่ชัดเจน เช่น ก าหนดเครื่องมือในการประเมิน
ความเสี่ยงชัดเจน การวางแผนตรวจสอบสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงขององค์กรชัดเจนมีการเปรียบเทียบผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วย
ตรวจสอบภายในกับการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร มีรูปแบบหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
มีการจัดล าดับความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ การก าหนดระยะเวลาจัดท าแผน ก าหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 15) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน1 

5 ไม่มีการจัดท า 
แนวทาง 

การตรวจสอบ 

มีการจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 

ทีม่ีองค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน  

และจัดท าไม่ครบ
ทุกเร่ือง 

มีการจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 

ที่มีองค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน 
แต่จัดท าได้ 

ครบทุกเร่ืองที่ท า
การตรวจสอบ 

มีการจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 

ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

แต่ไม่ครบทุกเร่ือง 
ที่ตรวจสอบ 

มีการจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 

ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน และจัดท า

ได้ครบทุกเร่ือง 
ที่ตรวจสอบ 

2) การจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ตามความเสี่ยง 

10 ไม่มีการจัดท า 
แนวทาง 

การตรวจสอบ 

มีการจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ไม่ตามฐาน 
ความเส่ียง  

และไม่ครบทุกเร่ือง
ทีม่ีการตรวจสอบ 

มีการจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ไม่ตามฐาน 
ความเส่ียง 

แต่ครบทุกเร่ืองที่มี
การตรวจสอบ 

มีการจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ตามความเส่ียง  

แต่ไม่ครบทุกเร่ือง
ที่มีการตรวจสอบ 

มีการจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ตามความเส่ียง  

และครบทุกเร่ือง 
ที่มีการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 
1 แนวทางการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน หมายถึง แนวทางการตรวจสอบต้องระบุถึง 1. ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

2. การก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (Mandays) 3. วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools) ส าหรับการตรวจสอบแต่ละวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ 4. บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ 5. ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง 
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5. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏบิัติงานตามข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 30) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การเปดิการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ1 

5 ไม่มีการเปิด 
การตรวจสอบ 

อย่างเป็นทางการ 

- - - มีการเปิด 
การตรวจสอบ 

อย่างเป็นทางการ 
2) การปิดการตรวจสอบ

อย่างเป็นทางการ1 
5 ไม่มีการปิด 

การตรวจสอบ 
อย่างเป็นทางการ 

- - - มีการปิด 
การตรวจสอบ 

อย่างเป็นทางการ 
3) รายงานผล 

การตรวจสอบ 
มีความทันกาล 

2 มีการจัดส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหนา้หน่วย 

รับตรวจ  
เฉลี่ยเกินกวา่ 15 วัน

หลังจากปิดการ
ตรวจสอบ 

- มีการจัดส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ให้หัวหนา้หน่วย 

รับตรวจ  
เฉลี่ยภายใน 15 วัน
หลังจากปิดการ

ตรวจสอบ 

- มีการจัดส่งรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 
ให้หัวหนา้หน่วย 

รับตรวจ  
เฉลี่ยภายใน 7 วัน

หลังจากปิด 
การตรวจสอบ 

4) รายงานผล 
การตรวจสอบ 
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน2 

8 จัดท ารายงานผล
การตรวจสอบเสนอ

หัวหน้าหน่วย 
รับตรวจ 

ไม่ครบทุกเร่ือง 
ตามแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจ าป ี

- จัดท ารายงานผล
การตรวจสอบเสนอ

หัวหน้าหน่วย 
รับตรวจ 

ครบทุกเร่ือง 
ตามแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจ าปี
แต่องค์ประกอบ 

ไม่ครบถ้วน 

- จัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบเสนอ

หัวหน้าหน่วย 
รับตรวจ 

ครบทุกเร่ือง 
ตามแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจ าปี 

และรายงานฯ  
มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 
5) มีระบบในการ

ติดตามข้อเสนอแนะ
และสามารถติดตาม 
การปฏิบัติงาน 
ตามข้อเสนอแนะ 
ได้อย่างครบถ้วน 

10 ไม่มีการติดตาม 
การปฏิบัติงาน 

ตามข้อเสนอแนะ 

มีการติดตาม 
การปฏิบัติงาน 

ตามข้อเสนอแนะ
เพียงบางส่วน 

มีการติดตาม 
การปฏิบัติงาน 

ตามข้อเสนอแนะ
ครบถ้วน 

มีการติดตาม 
การปฏิบัติงาน 

ตามข้อเสนอแนะ
อย่างครบถ้วน 

และมีการรายงาน
ผลการติดตาม 

ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

หรือผู้บริหารสูง
สุดแต่ไม่ครบ 
ทุกไตรมาส 

มีการติดตาม 
การปฏิบัติงาน 

ตามข้อเสนอแนะ
อย่างครบถ้วน 

และมีการรายงาน 
ผลการติดตาม 

ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

หรือผู้บริหารสูงสุด
ครบทุกไตรมาส 

หมายเหตุ : 
1 ทุนหมุนเวียนต้องมีการเปิดการตรวจสอบและการปิดการตรวจสอบทุกเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีหากด าเนินงาน 

ไม่ครบจะมีระดับคะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนนในหัวข้อดังกล่าว 
2 องค์ประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร 
2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
4. ประเด็นที่ตรวจพบ 
5. การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของประเด็นที่ตรวจพบ  
6. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
7. การจัดล าดับความส าคัญของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
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กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ประเด็นหลักเพื่อประเมินการตรวจสอบภายใน 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ1 

45 ทุนหมุนเวียนไม่ได้
รับการตรวจสอบ 
จากผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ของหน่วยงาน 

ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวียนได้รับ
การตรวจสอบ 
จากผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ของหน่วยงาน 

ต้นสังกัด 
และได้รับรายงาน
ผลการตรวจสอบ  

และน าเสนอ
รายงานผล 

การตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการ

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน

รับทราบ 

- ทุนหมุนเวียนได้รับ
การตรวจสอบ 
จากผู้ตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด และได้รับ

รายงานผล 
การตรวจสอบ  

และน าเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการ

บริหารทุนหมุนเวียน 
และคณะกรรมการฯ 

ได้มอบนโยบาย 
การปฏิบัติงาน 

ของทุนหมุนเวียน 
ที่สอดคล้อง 

กับรายงานผล 
การตรวจสอบ 

2. การประชุมปดิ 
การตรวจสอบ2 

15 ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบ/ไม่มีการ

ประชุม 
ปิดการตรวจสอบ 

มีการประชุม 
ปิดการตรวจสอบ
แต่ไม่ครบทุกเร่ือง/

ครั้งที่ได้รับ 
การตรวจสอบ 

ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
เข้าร่วมประชุม 

ปิดการตรวจสอบ 
กับผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ครบทุกเร่ือง/ครั้ง 

ที่ได้รับ 
การตรวจสอบ  

ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
เข้าร่วมประชุม 

ปิดการตรวจสอบ 
กับผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ครบทุกเร่ือง/ครั้ง 

ที่ได้รับ 
การตรวจสอบ  
และก าหนด 

แนวทางการแก้ไข
การปฏบัติงาน 

ตามข้อเสนอแนะ
ได้อย่างชัดเจน 

แต่ไม่ครบ 
ทุกข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
เข้าร่วมประชุม 

ปิดการตรวจสอบ 
กับผู้ตรวจสอบ 

ภายใน 
ครบทุกเร่ือง/ครั้ง 

ที่ได้รับ 
การตรวจสอบ  
และก าหนด 

แนวทางการแก้ไข 
การปฏิบัติงาน 

ตามข้อเสนอแนะ 
ได้อย่างชัดเจน3 

และครบถ้วน 
ทุกข้อเสนอแนะ 

3. การปฏิบัติงาน 
ตามข้อเสนอแนะ4,5 

35 ทุนหมุนเวียน 
ไม่มีการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ 

ที่ผู้ตรวจสอบ 
ได้ให้ไว้ในรายงาน
ผลการตรวจสอบ 

มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 

แต่แก้ไขแล้วเสร็จ
ช้ากวา่ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 

แต่แก้ไขแล้วเสร็จ
ช้ากวา่ระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
และรายงานผล

ดังกล่าว 
ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
เพื่อพิจารณา  

มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 

และแก้ไขแลว้เสร็จ
ได้ตามระยะเวลา 

ที่ก าหนด 

มีการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 

และแก้ไขแลว้เสร็จ 
ได้ตามระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
และรายงานผล

ดังกล่าว 
ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
เพื่อพิจารณา 
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

4. การรายงานผล 
การบริหาร 
ความเสีย่งเพื่อการ
วางแผนตรวจสอบ 

5 ไม่มีการรายงานผล
การบริหาร 

ความเส่ียงให้ 
ผู้ตรวจสอบภายใน

ของหน่วยงาน 
ต้นสังกัดรับทราบ/

รายงานผล 
การบริหาร 

ความเส่ียงประจ าปี
ให้ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
ของหน่วยงานต้น
สังกัดรับทราบ 

แต่รายงาน 
มีองค์ประกอบ 

ไม่ครบ 

- - - รายงานผลการบริหาร
ความเส่ียงประจ าป ี

ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน 

ต้นสังกัดรับทราบ 
และรายงานฯ  
มีองค์ประกอบ 

ครบถ้วน6  

หมายเหตุ : 
1 นโยบายการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ หมายถึ ง คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ต้องมีการพิจารณา

ประเด็นที่ได้จากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อน ามาก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนเพื่อให้ทุนหมุนเวียน  
มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และ/หรือกรณีที่ทุนได้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
ต้องก าหนดแนวทางในการติดตามให้ทุนหมุนเวียนมีการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามระยะเวลา  
ที่ก าหนด 

2 หากผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนแล้วแต่ไม่มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของทุ นหมุนเวียน  
และผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้มีการประชุมปิดการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ให้การประเมินผลหัวข้อการประชุมปิดการตรวจสอบเทียบเท่า 
5.0000 คะแนน 

3 การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจน หมายถึง การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนที่จะสามารถด าเนินงานแก้ไขประเด็น
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน โดยที่ประกอบด้วย  
1. แนวทาง/วิธีการในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
2. ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
และ 3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 

4 หากทุนหมุนเวียนและผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการต้นสังกัดไม่มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะร่วมกัน การประเมินผล  
การปฏิบัติงานประจ าปีเท่ากับมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะแต่ด าเนินงานแก้ไขแล้วเสร็จได้ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 

5 หากรายงานผลการตรวจสอบไม่ได้ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และทุนหมุนเวียนได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมบริหารทุนหมุนเวียน
รับทราบแล้ว ก าหนดให้มีคะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะเท่ากับ 5.0000 คะแนน 

6 องค์ประกอบของรายงานผลการบริหารความเส่ียงประจ าปี ประกอบด้วย  
1. ผลการบริหารความเส่ียงตามกิจกรรม  
และ 2. ผลการบริหารความเส่ียงตามความรุนแรง 
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ตัวชี วัดที่ 4.3 : การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดเกณฑ์

ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการจัดท า/ทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียน 
ได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มี แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี เพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)  
ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ท้ังนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มีโครงสร้างทุนหมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ท่ีรับผิดชอบ
ด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้หน่วยงานของต้นสังกัดทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯ ของต้นสังกัดได้ 
อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้องสรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยง  
กับแผนปฏิบัติการระยะยาว ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ และต้องสรุปแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี  
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ร้อยละ 90) พิจารณาจาก  
2.1 การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหาร

ทุนหมุนเวียน (EIS/MIS) (ร้อยละ 35) 
2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) 
2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้ง

นโยบายต่าง ๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ (ร้อยละ 30)  
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี (รอ้ยละ 10) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) มีการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
(ระยะยาว) ที่มีความ
สอดคล้องกับแผน 
ปฏิบัติการระยะยาว  
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และยุทธศาสตร ์
ที่ส าคัญ 

5 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวน 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) 

มีการจัดท า/ทบทวน 
แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล (ระยะยาว)  
แต่ไม่สอดคล้อง 
ตามแผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย
รวมถึงกฎหมาย 
และกฎระเบยีบ 

ที่เกี่ยวขอ้ง  
และไม่ตอบสนอง
และสนับสนุน 

ต่อแผนปฏิบัตกิาร
ระยะยาว  

ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง 

กลยุทธ ์
ของทุนหมุนเวียน 

มีการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล (ระยะยาว)   
ที่สอดคล้อง 

ตามแผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย 
รวมถึงกฎหมาย 
และกฎระเบยีบ 

ที่เกี่ยวขอ้ง  
และตอบสนอง
และสนับสนุน 

ต่อแผนปฏิบัตกิาร
ระยะยาว  

ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง 

กลยุทธ ์
ของทุนหมุนเวียน 

มีการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล (ระยะยาว)   
ที่สอดคล้อง 

ตามแผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย
รวมถึงกฎหมาย 
และกฎระเบยีบ 

ที่เกี่ยวขอ้ง  
และตอบสนอง
และสนับสนุน 

ต่อแผนปฏิบัตกิาร
ระยะยาว  

ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง 

กลยุทธ ์
ของทุนหมุนเวียน 
และมีการระบุ

โครงการ 
ที่เกี่ยวขอ้ง1     
2 ประเด็น 

มีการจัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

(ระยะยาว)  
ที่สอดคล้อง 

ตามแผนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม 
ของประเทศไทย  
รวมถึงกฎหมาย  
และกฎระเบยีบ 

ที่เกี่ยวขอ้ง  
และตอบสนอง 
และสนับสนุน 

ต่อแผนปฏิบัตกิาร
ระยะยาว  

ทั้งวิสัยทัศน์  
ภารกิจ รวมทั้ง 

กลยุทธ ์
ของทุนหมุนเวียน 
และมีการระบุ

โครงการ 
ที่เกี่ยวขอ้ง1  
4 ประเด็น 

2) แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ประจ าปบีัญชี 2565  
มีองค์ประกอบหลัก
ที่ดีครบถ้วน 

5 ไม่มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจ าป ี

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลประจ าปีที่มี
องค์ประกอบหลัก2

ที่ดี แต่ไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด  

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลประจ าปีที่มี
องค์ประกอบหลัก2 

ที่ดคีรบถ้วน 
ตามที่ก าหนด  

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัลประจ าปีที่มี
องค์ประกอบหลัก2 

ที่ดคีรบถ้วน 
ตามที่ก าหนด  

และมีองค์ประกอบ
เพิ่มเติม3 

1 ประเด็น 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
ดิจิทัลประจ าป ี

ที่มีองค์ประกอบหลัก2

ที่ดคีรบถ้วน 
ตามที่ก าหนด  

และมีองค์ประกอบ
เพิ่มเติม3 

2 ประเด็น 

หมายเหตุ : 
1 

โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. โครงการส าหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับ 
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3. โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
ทุนหมุนเวียน 4. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

 

2 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. แผนงาน/โครงการ 2. เป้าหมาย 3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ และ 6. ผู้รับผิดชอบ

 

3 
องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ 1. การจัดกลุ่มและล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ และ 2. ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ครบทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ 
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2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ร้อยละ 90) 
2.1 การจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหาร

ทุนหมุนเวียน (EIS/MIS) (ร้อยละ 35) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ความเพียงพอ 
ของระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 
ที่สนับสนุน 
การตัดสินใจ 
ของคณะกรรมการ
บริหารและ/หรือ
ผู้บรหิารทุนหมุนเวียน 
(EIS/MIS)1 

35 มีระบบที่มี 
การรายงานผล 
การด าเนินงาน  

แต่ข้อมูล 
ไม่มีความทันกาล2  
และไม่มีการเทียบ

กับเป้าหมาย 
ในระดับ 

ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่มี 
การรายงานผล 
การด าเนินงาน  

ซ่ึงข้อมูล 
มีความทันกาล2  
แต่ไม่มีการเทียบ

กับเป้าหมาย 
ในระดับ 

ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่มี 
การรายงานผล 
การด าเนินงาน  

ซ่ึงข้อมูล 
มีความทันกาล2  
และมีการเทียบ 
กับเป้าหมาย 

ในระดับ 
ทุนหมุนเวียน  

มีระบบที่มี 
การรายงานผล 
การด าเนินงาน 

ซ่ึงข้อมูล 
มีความทันกาล2 
และมีการเทียบ 
กับเป้าหมาย 

ในระดับ 
ทุนหมุนเวียน  
และระดับอื่น 
ที่ถ่ายทอด 

จากเป้าหมาย 
ของทุนหมุนเวียน 

(ฝ่าย/บุคคล) 

ระบบดังกล่าว 
มีการประเมินผลลัพธ์  
และผลลัพธ์แสดงวา่

คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือผู้บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
มีการใช้งานผ่านระบบ 
อย่างเต็มศักยภาพ3 

หมายเหตุ : 
1 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารทุนหมุนเวียน (EIS/MIS) ที่มีการน าเสนอในรูปแบบ
ของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data) ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีน าเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ 
ทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร 

2 ความทันกาล หมายถึง ทุนหมุนเวียนต้องน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานซ่ึงมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 
3 ตัวอย่างตัวชี้วัดใช้ประเมินผลลัพธ์ที่แสดงว่าคณะกรรมการบริหารและ/หรือผู้บริหารทุนหมุนเวียนมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ เช่น จ านวนครั้ง

เฉลี่ยการเข้าใช้ระบบของคณะกรรมการและ/หรือผู้บริหารเทียบกับเป้าหมาย หรือร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารและ/หรือ
ผู้บริหารทุนหมุนเวียนต่อการใช้งานระบบ เป็นต้น  
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2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

แต่ระบบดังกล่าว 
ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

แต่ไม่ใช่ 
การสนับสนุน
ภารกิจหลัก 

ของทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีการก าหนด
เป้าหมายของการ

น าระบบมาใช ้
และประเมินผลลัพธ์

ตามเป้าหมาย  
โดยผลลัพธ ์
แสดงว่า 

มีผลการด าเนินงาน 
ที่ดีกว่าหรอืเป็นไป

ตามเป้าหมาย 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ 
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีการก าหนด
เป้าหมายของการ 

น าระบบมาใช ้
และประเมินผลลัพธ์

ตามเป้าหมาย  
โดยผลลัพธ ์
แสดงว่า 

มีผลการด าเนินงาน 
ในระดับดีกว่า 
หรือเป็นไปตาม

เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
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2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั งนโยบายต่าง ๆ 
ที่ส าคัญของภาครัฐ (ร้อยละ 30) 
 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายนอก 
ทุนหมุนเวียน 

30 มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

แต่ระบบดังกล่าว 
ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ 

แต่ไม่ใช่ 
การสนับสนุน
ภารกิจหลัก 

ของทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 

ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีการก าหนด
เป้าหมายของการ

น าระบบมาใช ้
และประเมินผลลัพธ์

ตามเป้าหมาย  
โดยผลลัพธ ์
แสดงว่า 

มีผลการด าเนินงาน
ที่ดีกว่าหรอืเป็นไป

ตามเป้าหมาย 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุน 
การอ านวย 
ความสะดวก 
ต่อผู้ใช้บริการ  
และเป็นการ 
สนับสนุน 

ภารกิจหลัก 
ของทุนหมุนเวียน 

มีการก าหนด
เป้าหมายของการ 

น าระบบมาใช ้
และประเมินผลลัพธ์

ตามเป้าหมาย  
โดยผลลัพธ ์
แสดงว่า 

มีผลการด าเนินงาน 
ในระดับดีกว่า 
หรือเป็นไปตาม

เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

หมายเหตุ : 
กรณีที่ทุนหมุนเวียนไม่ได้มีการทบทวน/จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) (ที่ครอบคลุมปีบัญชี 2565) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปีบัญชี 
2565 ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ได้ทันภายในปีบัญชี 2564 ให้ด าเนินการปรับลดคะแนนภาพรวมด้านการบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัลลง 0.2500 คะแนน ของคะแนนที่ได้ เช่น ถ้าเดิมทุนหมุนเวียนได้รับคะแนนด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
3.5000 คะแนน จะถูกปรับลดคะแนนลง 0.2500 คะแนน เหลือคะแนนที่ได้รับ 3.2500 คะแนน  
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กรอบหลักเกณฑ์ตัวชี วัดด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
 

เกณฑ์ประเมินผลฯ น  าหนัก 
(%) 

การก าหนดตัวชี วัด 

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงาน และลูกจ้าง 

10 
 

5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

5 การเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
- การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2566 
- การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน 
- การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานส าหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนา 
การบริหารจัดการ 
- การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การจัดท าและด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว )  
และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานส าหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการ
บริหารจัดการ 
- การประเมินคุณภาพแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผน 
ปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2566 
- การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)  
- สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) 
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ค าอธิบายตัวชี วัดร่วมด้านที่ 5  
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

ตัวชี วัดที่ 5.1 : บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดเกณฑ์ 

ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 (ร้อยละ 30) 

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี)  
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง
รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 2 ประเด็นได้แก่   
1) การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของทุนหมุนเวียน 

(ร้อยละ 15) 
2) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 ที่มีคุณภาพ

และระบุองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน (ร้อยละ 15) 
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  (ร้อยละ 25) 

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิ จของทุนหมุนเวียน 
อย่างครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์ 
และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอและสม่ าเสมอท้ังปี 

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่
เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายของทุนหมุนเวียน 

4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันกาล 

5. ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  (ร้อยละ 10) พิจารณาจากผล
คะแนนของทุนหมุนเวียนประจ าปี ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง   
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  

1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 (ร้อยละ 30) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์  
และเป้าประสงค ์
ที่สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์
จัดตั้ง และพันธกิจ
ของทุนหมุนเวียน 

15 คณะกรรมการ
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
ไม่มีการก าหนด

ทิศทางยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์
ของทุนหมุนเวียน 

- คณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน
รับทราบ 

และเห็นชอบ
ทิศทางยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ 

ที่ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน

น าเสนอ 

- คณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน
พิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 
ทิศทางยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์ 

ที่ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

น าเสนอ 
โดยมีข้อสังเกต 

และข้อเสนอแนะ 
2) การจัดให้ม ี

หรือทบทวนแผน 
ปฏิบัติการระยะยาว 
(3 - 5 ปี) 
 และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบญัชี 
2566 ที่มีคุณภาพ
และระบอุงค์ประกอบ
ส าคญัครบถ้วน 

15 แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว  
(3 - 5 ปี) 

และ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี

2566  
มีองค์ประกอบ 

ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว  
(3 - 5 ปี) 

หรือ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี

2566 
มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว  
(3 - 5 ปี) 

และ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี

2566 
มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว  
(3 - 5 ปี) 

หรือ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี

2566 
มีคุณภาพ 

และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง
ในทางปฏิบัต ิ

แผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว  
(3 - 5 ปี) 

และ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี 

2566  
มีคุณภาพ 

และสามารถ 
น าไปใช้ได้จริง 
ในทางปฏิบัต ิ

หมายเหตุ : 
1. ประเมินผลจากแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

ทุนหมุนเวียนพร้อมข้อเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น 
2. แผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) หรือแผนงานระยะยาวเพื่อใช้ในปีต่อไปประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3. วัตถุประสงค์ 

นโยบาย/เป้าประสงค์ 4. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 5. ยุทธศาสตร์ 6. เป้าหมายหลัก และ 7. รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน    

3. แผนปฏิบัติการประจ าปีหรือแผนการด าเนินงานระยะสั้นเพื่อใช้ในปีต่อไป ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ 2. เป้าหมาย  
3. ขั้นตอน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน 6. ผู้รับผิดชอบ และ 7. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

4. ทั้งนี้หากไม่สามารถแสดงความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมถึงแสดงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งของทุนหมุนเวียน นโยบายภาครัฐ/กระทรวงเจ้าสังกัด จะถือว่าแผนงานไม่มี คุณภาพและไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง
ในทางปฏิบัติ 
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2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) คณะกรรมการ 
มีการตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานท่ีส าคญั1

ของทุนหมุนเวียน
อย่างครบถ้วน 
และเพียงพอ 

25 มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน 

ที่ส าคัญทั้งสิ้น  
1 ด้าน 

เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน 

ที่ส าคัญทั้งสิ้น  
2 ด้าน 

เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน 

ที่ส าคัญทั้งสิ้น  
3 ด้าน 

เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน 

ที่ส าคัญทั้งสิ้น  
4 ด้าน 

เป็นรายไตรมาส 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน 

ที่ส าคัญทั้งสิ้น  
5 ด้าน 

เป็นรายไตรมาส 

หมายเหตุ : 
1. ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 2. ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน ตามวัตถุประสงค์ 

และภารกิจของทุนหมุนเวียน 3. ระบบบริหารความเส่ียง 4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ 5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้การติดตาม
ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญควรมีการติดตามผลอย่างช้าภายในส้ินไตรมาสถัดไป 

2. กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการประชุมน้อยกว่ารายไตรมาส หรือไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนได้
ด้วยเหตุจากปัจจัยภายนอก ทุนหมุนเวียนสามารถใช้วิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดประชุม เช่น การแจ้งเวียนผลการด าเนินงาน เป็นต้น 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/รับทราบพร้อมมอบข้อสังเกตต่อผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท้ัง 5 ด้าน  

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดให้มรีะบบ
ประเมินผลภายใน
ทุนหมุนเวียน 

25 มีการประเมินผล 
ระดับองค์กร 

ที่เป็นระบบ และมี
หลักเกณฑ์ชัดเจน  

- มีการประเมินผลผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบ 
โดยไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน
สอดคล้องและเช่ือมโยง 

กับหลักเกณฑ์และเปา้หมาย
ระดับองค์กร 

- มีการประเมินผลผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบ  
โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน 
สอดคล้องและเช่ือมโยง 

กับหลักเกณฑ์และเปา้หมาย
ระดับองค์กร  

หมายเหตุ : 
1. ผู้บริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือผู้ท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยพิจารณาจากโครงสร้างบริหารทุนหมุนเวียน 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
2. การประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน ได้แก่ การก าหนดให้มีการประเมินผู้บริหารทุนหมุนเวียน โดยมีกรอบ  

การประเมิน เช่น ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน เป็นต้น  
โดยภายในแต่ละกรอบมีการระบุ ตัวชี้วัด นิยาม และเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ครบถ้วนชัดเจน และเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปี  
ที่ทุนหมุนเวียนด าเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง 

3. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนภายในทุนหมุนเวียน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 10) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) มีการเปดิเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ 
ทันกาล 

10 มีการเปิดเผย 
ครบถ้วน  

< 7 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน 

7 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน  

8 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน  

9 ประเด็น 

มีการเปิดเผย 
ครบถ้วน  

10 ประเด็นขึ้นไป 

หมายเหตุ : 
1. ก าหนดพิจารณาประเมินผลจากสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานประจ าปี website หรือช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ของทุนหมุนเวียน 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ 2. ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 

3. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน 4. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน 5. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ  
และวิสัยทัศน์ 6. ภาพรวมแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี 7. โครงการลงทุนที่ส าคัญ (ถ้ามี) 8. การจัดซ้ือจัดจ้าง และการประกาศ
ประกวดราคา (ถ้ามี) 9. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 10. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด 11. กฎ  
มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ 12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
และค าแนะน าในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน 

5. ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทนุหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 10) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ผลส าเร็จจากการ
ก ากับดูแล 
ทุนหมุนเวียน 
ของคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนนประเมินผล

โดยรวม  
อยู่ในระดับ 

1.0000-1.9999 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนนประเมินผล

โดยรวม  
อยู่ในระดับ 
2.0000-
2.9999 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนนประเมินผล

โดยรวม  
อยู่ในระดับ 
3.0000-
3.9999 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนนประเมินผล

โดยรวม  
อยู่ในระดับ 
4.0000-
4.9999 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนนประเมินผล

โดยรวม  
อยู่ในระดับ 
5.0000 

หมายเหตุ : 
1. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการสูงสุดที่ก ากับดูแลและเห็นชอบนโยบาย และผลการด าเนินงานโดยรวมของทุนหมุนเวียน 
2. คะแนนประเมินผลโดยรวม หมายถึง คะแนนประเมินผลทุนหมุนเวียนโดยรวมด้านที่ 1, 2, 3, 4, 5.2 และ 6 ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ

ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
พนักงาน และลูกจ้าง (เฉพาะตัวชี้วัดที่ 5.2 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ตามระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานส าหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ 

ตัวชี วัดที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการก าหนดเกณฑ์ช้ีวัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพื่อหาสาเหตุ วิเคราะห์ ควบคุม และให้ค าแนะน าในกรอบ
การท างานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยองค์ประกอบท่ีควรพิจารณา ประกอบด้วย 

1. การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 30) ได้แก่ มีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกล ยุทธ์การท างาน 
ของหน่วยงานตนเอง โดยการก าหนดเป้าหมายการท างานจะต้องท าร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

2. การจัดท าและด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี (ร้อยละ 70) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
ทุนหมุนเวียน ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว)ที่ก าหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น จะต้องมีความท้าทายใน
กรอบการท างานท่ีชัดเจน เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้ ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผล ดังนี  

1. การจัดให้มีปัจจัยพื นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรพัยากรบุคคล (ร้อยละ 30) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน1 

30 มีการก าหนด
ตัวชี้วัดแต่ยังอยู่
ในช่วงทดลอง 
และยังไม่ได้ 
น ามาใช้จริง 

ก าหนดตัวชีว้ัด 
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูง2  

ของทุนหมุนเวียน
และใช้ในการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวชีว้ัด 
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูง 
ของทุนหมุนเวียน

และผู้บริหาร 
สายงาน 

และใช้ในการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

การก าหนดตัวชี้วัด
ในบุคลากร 
ทุกระดับ 

ของทุนหมุนเวียน
และใช้ในการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

• ผ่านระดับคะแนน 
3 หรือ 4 

• ใช้ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พิจารณา
ผลตอบแทน/ 
เล่ือนขั้น/ 
เล่ือนต าแหน่ง 

• ใช้ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พัฒนาบุคลากร 

หมายเหตุ :  
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานให้กับทุนหมุนเวียน (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างงานจ้างเหมา) 
2 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง 1. ผู้บริหารทุนหมุนเวียน ได้แก่ ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือผู้ท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยพิจารณาจาก

โครงสร้างบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 2. ผู้บริหารระดับรองลงมา (ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับรองขึ้นอยู่กับ
การก าหนดของทุนหมุนเวียน) 

2. การจัดท าและด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าปี (ร้อยละ 70) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ระดับความส าเร็จ 
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ด้านการจดัการ
ทรัพยากรบุคคล 

70      

1.1) การด าเนินงาน 
ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ1 

ประจ าปีบญัช ี
2565 

35 มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจ าปีบัญช ี
2565 

ได้ร้อยละ 80 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัติการฯ 

ประจ าปีบัญช ี
2565 

ได้ร้อยละ 90 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัติการฯ 

ประจ าปีบัญช ี
2565 

ได้ร้อยละ 100 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏบิัติการฯ 

ประจ าปีบัญช ี
2565  

ได้ร้อยละ 100  
โดยที ่

- มีผลการ
ด าเนินงาน 
ตามแผนที่ดีกวา่
เป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้
ครบถ้วนทุกแผน 
ปฏิบัติการฯ 

หรือ 
- มีการจัดท า

รายงานตามแผน 
ปฏิบัติการฯ  
ที่ครอบคลุมถึง

มีการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

ประจ าปีบัญช ี 
2565  

ไดร้้อยละ 100 
โดยที ่

- มีผลการ 
ด าเนินงาน 
ตามแผนที่ดีกวา่
เป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ 
ครบถ้วนทุกแผน 
ปฏิบัติการฯ 

และ 
- มีการจัดท า 

รายงานตามแผน 
ปฏิบัติการฯ  
ที่ครอบคลุมถึง
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบต่าง ๆ  
อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจยั
ส าเร็จ ปัญหา/
อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ  

องค์ประกอบต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจยั 
ส าเร็จ ปัญหา/
อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

1.2) การจัดท า/
ทบทวนแผน 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
(ระยะยาว)  
และแผน 
ปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบญัชี 
2566 

35 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวนแผนการ
บริหารทรัพยากร

บุคคล (ระยะยาว)2

และ  
แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบัญช ี
2566 

จัดท า/ทบทวน
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ระยะยาว)2  

หรือ 
แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบัญช ี 
2566 

ได้แล้วเสร็จ 
ภายในปบีัญช ี

จัดท า/ทบทวน
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ระยะยาว)2  

และ 
แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบัญช ี
2566  

ได้แล้วเสร็จ 
ภายในปบีัญช ี

จัดท า/ทบทวน 
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ระยะยาว)2  
และ 

แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบัญช ี
2566 

ได้แล้วเสร็จ 
ภายในปบีัญช ี

และได้รับ 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน4 

จัดท า/ทบทวน 
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ระยะยาว)2  
และ 

แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบัญช ี 
2566 

ได้แล้วเสร็จ 
ภายในปบีัญช ี

และได้รับ 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน4 
รวมทั้งมีการสื่อสาร5

ให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
และหน่วยงานภายใน 

ทุนหมุนเวียน 
ที่เกี่ยวขอ้งรับทราบ

ภายในปบีัญชี 2565 

หมายเหตุ :  
1 การค านวณร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการด าเนินงานได้ครบถ้วนและเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
• การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน  
• การน าปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าหนึ่งในการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติงานด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลระยะยาว 
• การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของทุนหมุนเวียน  
• ระยะเวลาของแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน  
• ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร

อัตราก าลัง  และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
• การก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
• การแปลงแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว เป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
ทั้งนี้ หากแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ไม่มีการพิจารณาในประเด็นข้างต้น จะมีการปรับลดคะแนนประเด็นละ 0.5000 คะแนน  
จากคะแนนที่ได้จากการประเมินผลส าหรับตัวชี้วัดนี้ 

3 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2566 ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ 1. ชื่อแผนงาน 2. เป้าประสงค์ 3. ชื่อหน่วยงาน
และชื่อผู้รับผิดชอบ 4. งบประมาณ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 6. เป้าหมายที่ท้าทาย 7. ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัด 
ที่มีคุณภาพและสามารถน าไปติดตามและประเมินผลได้จริง 

4 คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนหรือคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย 
5 การสื่อสารให้กับผู้บริหารทุนหมุนเวียนและหน่วยงานภายในทุนหมุนเวียน ให้ด าเนินการตามช่องทางที่ด าเนินการที่เพียงพอและเหมาะสม โดยอย่างน้อย

ต้องด าเนินการตามช่องทาง ดังนี้ 1. หนังสือเวียน หรือ 2. การประชุมชี้แจง เป็นต้น  
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เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานส าหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 

ตัวชี วัดที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล  

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่  
1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี (HR Master Plan)  
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 

Resource Development : HRD) 
3. สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) โดยการประเมินผลจะมุ่งเน้น  

• รูปแบบ (Form) พิจารณาจากการมียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กระบวนการ ระบบ เครื่องมือที่มีความเพียงพอและสอดคล้อง
ต่อการด าเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน 

• เนื้อหาสาระ (Substance) พิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กระบวนการ ระบบ เครื่องมือด้านบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเกิดจากการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ 

• การด าเนินงาน (Implementation) พิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กระบวนการ ระบบ เครื่องมือ ได้ถูกน ามาใช้
ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลมุทกุหน่วยงาน 

• ผลสัมฤทธิ์ (Result) พิจารณาจากผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ีได้ตามเป้าหมาย และ/หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา และ/หรือดีกว่าคู่เทียบ
ในอุตสาหกรรม โดยผลผลิต/ผลลัพธ์ดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยงจากกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ การประเมินผลทั้ง 3 มิติหลักข้างต้น มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้  
1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี (HR Master plan) 

(ร้อยละ 35) เป็นการประเมินคุณภาพแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี (ระยะสั้นและระยะยาว) ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน  

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Development : HRD) (ร้อยละ 50) เป็นการประเมินระบบงานด้าน HRM ได้แก่ การจัดการอัตราก าลัง 
(Workforce Management) การประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรของทุนหมุนเวียน  (Performance 
Management) และด้าน HRD ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development Roadmap)  
การพัฒนาบุคลากรประจ าปี (Individual Development Plan : IDP) การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent 
Management) การคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan)  

3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) (ร้อยละ 15) เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน ได้แก่ การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร 
(Employee Engagement & Satisfaction) ความปลอดภัย/สุขอนามัย/สภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety/Health/ 
Environment : SHE) ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Information System : HRIS)  
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผล ดังนี  

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี (HR Master Plan) 
(ร้อยละ 35) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว)1  

และแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีบญัชี 
2566 

30 อยู่ระหว่าง 
การจัดท า 

หรือ 
ทบทวนแผนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว)
และแผนปฏบิัติการ

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีบัญช ี

2566 

ร่างแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

(ระยะยาว)  
และ 

แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีบัญช ี

2566 แล้วเสร็จ 

• แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว)  
และแผนปฏบิัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีบัญช ี
2566 ได้รับ
ความเห็นชอบ
จากคณะกรรม
บริหาร 
ทุนหมุนเวียน
หรือ 
คณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
ของทุนหมุนเวียน
ก่อนเริ่มปีบัญช ี

• สื่อสารแผนดังกล่าว 
ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน
ภายใน 
ทุนหมุนเวียน
ผ่านช่องทาง
อย่างน้อย ดังนี้ 
1. ระบบ
สารสนเทศ
ภายใน 
ทุนหมุนเวียน  
2. การจัดประชุม
ชี้แจง 

• ผ่านระดับคะแนน 3 
• แผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) 
มีคุณภาพและมี
องค์ประกอบ 
เป็นส่วนใหญ่ 
(อย่างน้อย  
4 องค์ประกอบ
จากทั้งหมด 6 
องค์ประกอบ) 

• ผ่านระดับคะแนน 3 
• แผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) 
มีคุณภาพและมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 

2) การด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีบญัชี 
2565 

5 ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัตกิาร

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีบัญช ี

2565 
ได้ร้อยละ 80 

ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีบัญช ี

2565 
ได้ร้อยละ 90 

ด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีบัญช ี

2565 
ได้ร้อยละ 100 

• ผ่านระดับคะแนน 3 
• สรุปปัญหา/ 

แนวทางแก้ไข 
ให้คณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวยีน 
หรือคณะอนุกรรมการ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียน 
หรือผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน2 
ได้รับทราบเพื่อให้
ความคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ 

• ผ่านระดับคะแนน 3 
• สรุปปัญหา/ 

แนวทางแก้ไข 
ให้คณะกรรมการ 
บริหารทุนหมุนเวยีน
หรือคณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของทุนหมุนเวียน
หรือผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
ได้รับทราบเพื่อให้
ความคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ 
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

ภายในปบีัญช ี
หรือ  

• มีผลงานดีกว่า
เป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ทุกแผนงาน 

ภายในปบีัญช ี
และ 

• มีผลงานดีกว่า
เป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ทุกแผนงาน 

หมายเหตุ :  
1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) และความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน 

2. การน าปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และผลการด าเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าหนึ่งในการจัดท า/ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบคุคล 
(ระยะยาว) 

3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทั้ง การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) 

4. การแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน (HR Strategy Map) รวมถึงระยะเวลาของแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน 

5. การก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
6. การแปลงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) เป็นแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี ซ่ึงต้องมีการระบุ ดังนี้  

- ชื่อแผนงาน 
- เป้าประสงค์ 
- ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- งบประมาณ (ถ้ามี) 
- ขั้นตอน และ ระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 
- ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ท้าทาย มีคุณภาพ และสามารถน าไปติดตามและประเมินผลได้จริง 

2 ผู้บริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือผู้ท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น  โดยพิจารณาจากโครงสร้างบริหาร 
ทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
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2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Development : HRD) (ร้อยละ 50) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource 
Management : 
HRM) 

25      

1.1) การจัดการ 
อัตราก าลัง 
(Workforce 
Management) 

10 • ค าบรรยาย
ลักษณะงาน3  
ที่ครอบคลุม 
ทุกต าแหน่งงาน
และมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

หรือ 
• โครงสร้าง 

ทุนหมุนเวียน 
ที่เหมาะสม 
และรองรับการ
ด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ 

• ค าบรรยาย
ลักษณะงาน 
ที่ครอบคลุม 
ทุกต าแหน่งงาน
และมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

และ 
• โครงสร้าง 

ทุนหมุนเวียน 
ที่เหมาะสม 
และรองรับการ
ด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 2 

• การวิเคราะห์
กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ  
(Workflow 
Analysis) หรือ
การศึกษาเวลา
ท างาน (Time 
and Motion  
study) รวมถึง
การวิเคราะห ์
การทดแทน
อัตราก าลัง 
ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

• ผ่านระดับ
คะแนน 3 

• การวิเคราะห์
ผลผลิต
ประสิทธิภาพ
ของพนักงาน 
(Employee 
productivity) 
เพื่อใช้ประโยชน์
ในการจัดการ
อัตราก าลัง 

มีการน าปัจจัย ได้แก ่
• กรอบอัตราก าลัง 
• วิเคราะห์ผลผลิต

ประสิทธิภาพ 
• วิเคราะหก์ระบวนการ 

ท างานที่ส าคัญ 
• โครงสร้าง 

ทุนหมุนเวียน 
• ค าบรรยาย 

ลักษณะงาน 
มาใช้ก าหนดแนวทาง
ที่ชัดเจน ในการจัดการ
อัตราก าลังประจ าปี

และอัตราก าลัง 
ในระยะยาว 

1.2) การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร 
ของทุนหมุนเวียน 
(Performance 
Management) 

15 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด4 แต่ยังอยู่

ในช่วงทดลอง 
และยังไม่ได้ 
น ามาใช้จริง 

ก าหนดตัวชีว้ัด 
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูง 
ของทุนหมุนเวียน5 

และใช้ในการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวชีว้ัด 
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูง 
ของทุนหมุนเวียน

และผู้บริหาร 
สายงาน 

และใช้ในการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

การก าหนดตัวชี้วัด
ในบุคลากร 
ทุกระดับ 

ของทุนหมุนเวียน
และใช้ในการ
ประเมินผล 

การปฏิบัติงาน 

• ผ่านระดับคะแนน 
3 หรือ 4 

• ใช้ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พิจารณา
ผลตอบแทน/ 
เล่ือนขั้น/ 
เล่ือนต าแหน่ง 

• ใช้ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พัฒนาบุคลากร 

หมายเหตุ :  
3 การจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของเจ้าของต าแหน่งงานและผู้บังคับบัญชาในการสอบทานขอบเขตงาน

ในต าแหน่งนั้น ๆ โดยที่จะต้องมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 1. ชื่อต าแหน่ง  2. จุดประสงค์ของต าแหน่งงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 3. เป้าหมาย
ของงาน 4. สายการบังคับบัญชา (งานนี้รายงานตรงต่อต าแหน่งใด มีอ านาจบังคับบัญชาต าแหน่งใดบ้างมีเพื่อนร่วมงานต าแหน่งอื่นใดบ้างรายงาน  
ต่อผู้บังคับบัญชาเดียวกัน) 5. คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 6. วันที่จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 7. การเซ็นรับทราบ
ของเจ้าของต าแหน่งงานและผู้บังคับบัญชา 

4 ตัวชี้วัดต้องสอดรับกับตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียน และ/หรือมาตรฐานงาน และ/หรือภารกิจและผลผลิตหลักของต าแหน่งงานนั้น 
5 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้บริหารทุนหมุนเวียนตามหมายเหตุในข้อ 2 และผู้บริหารระดับรองลงมา (ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับรองขึ้นอยู่กับการก าหนด

ของทุนหมุนเวียน) 
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

2) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource 
Development : 
HRD) 

25      

2.1) การพัฒนาบคุลากร
รายต าแหน่ง 
ระยะยาว 
(Development 
roadmap)  
การพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
(Individual 
development 
plan : IDP) 

15 อยู่ระหว่าง 
การจัดท าเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากร

รายต าแหน่ง 
(Development 

roadmap)  

การจัดท าเส้นทาง
การพัฒนา

บุคลากรราย
ต าแหน่ง 

(Development 
roadmap)  
ทุกต าแหน่ง  
แล้วเสร็จ  
และได้รับ 

ความเห็นชอบ 
จากผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

• ผ่านระดับ
คะแนน 2 

• การจัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
(Individual 
development 
plan : IDP)  
ที่ครอบคลุม
บุคลากร 
ทุกต าแหน่ง 
แล้วเสร็จ 

• ผ่านระดับ
คะแนน 3 

• ด าเนินการได้
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
(Individual 
development 
plan : IDP)  
ได้ร้อยละ 80 

• จัดท ารายงาน
สรุปการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
และรายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
ได้รับทราบ 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

• ด าเนินการได้ 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
(Individual 
development 
plan : IDP)  
ได้ร้อยละ 100 

• จัดท ารายงาน 
สรุปการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
และรายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
ได้รับทราบ 

2.2) การพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ 
(Talent 
management) 
การคัดเลือก 
และพัฒนา
บุคลากรกลุ่ม 
ผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession 
Plan) 

10 แนวทาง 
การคัดเลือก 

กลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ  

(Talent Pool)  
หรือ 

กลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 

(Successor Pool) 
แล้วเสร็จ และได้รับ

ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ

บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

หรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากร

บุคคล 
ของทุนหมุนเวียน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 1 

• การคัดเลือก 
กลุ่มบุคลากร 
ที่มีศักยภาพ 
(Talent Pool) 
หรือ 
กลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 
(Successor Pool)  
แล้วเสร็จ และผา่น 
ความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

• ผ่านระดับ
คะแนน 2 

• การจัดท า
แผนงานระยะสั้น
และระยะยาว 
ในการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ 
(Talent Pool) 
หรือ 
กลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 
(Successor Pool)  
แล้วเสร็จ  
และได้รับ 
ความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

• ด าเนินการ 
ตามแผนงาน
ประจ าปีในการ
พัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ 
(Talent Pool) 
หรือ 
กลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 
(Successor Pool)  
ได้ร้อยละ 100 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3
ด าเนินการ 
ตามแผนงาน
ประจ าปีในการ
พัฒนากลุ่ม 
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ  
(Talent Pool)  
และ 
กลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 
(Successor Pool) 
ได้ร้อยละ 100 
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3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) (ร้อยละ 15) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การสร้างความผูกพัน
และความพึงพอใจ 
ของบุคลากร 
(Employee 
Engagement & 
Satisfaction) 

5 อยู่ระหว่าง 
การส ารวจ 
ความผูกพัน 

และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
(Employee 

Engagement & 
Satisfaction) 

สรุปผล 
การส ารวจ 
ความผูกพัน 

และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
(Employee 

Engagement & 
Satisfaction)  

แล้วเสร็จ 

จัดท าแผนงาน
ประจ าปีที่มา 

จากการวิเคราะห์
ผลการส ารวจฯ  
เพื่อยกระดับ 
ความผูกพัน 

และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

แล้วเสร็จ 

• ด าเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพัน 
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
ได้ร้อยละ 80 

• จัดท ารายงาน
สรุปการด าเนินงาน
ตามแผนงาน
ยกระดับ 
ความผูกพัน 
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
และรายงาน 
ให้ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
ได้รับทราบ 

• ด าเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพัน 
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
ได้ร้อยละ 100 

• จัดท ารายงาน 
สรุปการด าเนินงาน 
ตามแผนงาน
ยกระดับ 
ความผูกพัน 
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร  
และรายงาน 
ให้ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
ได้รับทราบ 

2) ความปลอดภัย/
สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 
(Safety/Health/ 
Environment : 
SHE) 

5 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในด้าน

ความปลอดภยั 
สุขอนามัย  

และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

การก าหนด
มาตรฐานด้าน

สุขอนามัย  
ความปลอดภยั 

และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

การจัดท าแผนงาน
ระยะสั้น 

และระยะยาว 
ด้านความปลอดภัย 

สุขอนามัย  
และสภาพแวดล้อม
ในการท างานแล้วเสร็จ 
และได้รับความเห็นชอบ

จากผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียน 
หรือผู้บริหาร 

ที่รับผิดชอบ โดยมี
การก าหนดตัวชี้วัด

และเป้าหมาย 
ที่ชัดเจน 

ด าเนินงาน 
ตามแผนงาน 

ด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย  

และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

ประจ าป ี 
ได้ร้อยละ 100 

• ผ่านระดับคะแนน 4 
• ผลการประเมิน 

ตามตัวชี้วัดด้าน
ความปลอดภัย 
สุขอนามัย  
และสภาพแวดล้อม
ในการท างานดีกว่า
หรือเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

3) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนงาน 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
(HR Information 
System : HRIS) 

5 มีฐานข้อมูล 
ที่ส าคัญ 

ด้านทรัพยากรบุคคล6  
แต่ไม่ครบถ้วน 

มีฐานข้อมูล 
ที่ส าคัญ 

ด้านทรพัยากรบุคคล 
ที่ครบถ้วน 

• ผ่านระดับ
คะแนน 2 

• มีการจัดท า 
หรือมีระบบ 
การรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจด้านงาน
ธุรการบุคคล 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

• มีการจัดท า 
หรือมีระบบ 
การรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ 
ในระดับสายงาน 

• ผ่านระดับ 
คะแนน 4 

• มีการจัดท า 
หรือมีระบบ 
การรายงาน 
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ 
เชิงกลยุทธ ์

หมายเหตุ :  
6 ฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ต้องประกอบไปด้วย 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. ข้อมูลการท างาน 3. ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร  4. ข้อมูล

เร่ืองผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 5. ข้อมูลอัตราก าลัง 
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กรอบหลักเกณฑ์ตัวชี วัดด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 
 

ค าอธิบายตัวชี วัดร่วมด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 

ตัวชี วัดที่ 6 : การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 

หน่วยวัด : ระดับ  

น  าหนัก : ร้อยละ 10 

ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อย 2 ตัวช้ีวดั โดยมรีายละเอียดของตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 

ตัวชี วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ 

หน่วยวัด : ระดับ  

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากความส าเร็จในการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ พิจารณาจากการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับ

แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2565 และการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2565  
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ร้อยละการใช้จ่าย 
งบลงทุน1, 2 เทียบกับ
แผนการใช้จ่ายงบ
ลงทุน3 ประจ าปี
บัญชี 2565 

50 ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 12 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 9 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 3 

ใช้จ่ายได ้
ตามมติ ครม.4 

2) ร้อยละการใช้จ่าย 
ภาพรวม5 เทียบกับ
แผนการใช้จ่าย
ภาพรวม6 ประจ าปี
บัญชี 2565 

50 ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 12 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 9 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่ามติ 

ครม. ร้อยละ 3 

ใช้จ่ายได ้
ตามมติ ครม.4 

ทั งนี  ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนไม่มีงบลงทุน ให้ถ่ายน  าหนักตัวชี วัดย่อยในข้อ (1) ไปยังข้อ (2) ทั งหมด 

หมายเหตุ : 1 งบลงทุน หมายถึง งบที่ใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 2 การใชจ้่ายงบลงทุน หมายถึง การเบกิจา่ยหรือก่อหนี้ผกูพันได้ตามเป้าหมายหรอืแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบลงทุน 
 3 แผนการใชจ้่ายงบลงทุน หมายถึง แผนการใชจ้่ายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 และใชจ้่ายงบลงทุนที่เป็นภาระผูกพัน

จากปีก่อนที่ต้องน ามาเบิกจ่ายในปีบัญชี 2565 
 4 มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือมาตรการด้านการงบประมาณ

เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผ่นแม่บท 
 5 การใชจ้่ายภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายภาพรวม 
 6 แผนการใชจ้่ายภาพรวม หมายถึง แผนการใชจ้่ายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 และใชจ้่ายภาพรวมที่เป็นภาระผูกพัน

จากปีก่อนที่ต้องน ามาเบิกจ่ายในปีบัญชี 2565 
 การใชจ้่ายภาพรวมและแผนการใช้จ่ายภาพรวม (ตามหมายเหตุ 5 และ 6) สามารถปรับลดได้ตามภารกิจหรือลักษณะของการด าเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
  



กรอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕65 
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สูตรการค านวณ : 

(1) = การใช้จ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ในปีบัญช ี2565 x 100 
แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปบีัญช ี2565 

(2) = การใช้จา่ยภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญช ี2565 x 100 
แผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปบีัญช ี2565 

ทั้งนี้  1.  หากในปีบัญช ี2565 ครม. ไม่มีมติในกรณดีังกล่าว ให้ปรับค่าเกณฑว์ัดระดบั 5 ดังน้ี 
- กรณีการใช้จ่ายงบลงทุน เท่ากับร้อยละ 100 
- กรณีการใช้จ่ายภาพรวม เท่ากับร้อยละ 100 

2.  หากการใช้จ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการต่อรองราคา ท าให้มูลค่าที่ท า
สัญญาจัดซื้อจดัจ้างต่ ากว่าแผนท่ีวางไว้ แต่ยังไดผ้ลงานเท่าเดมิ ให้ปรับตัวเลขแผนงบลงทุนท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณได้ 

3.  ในกรณีที่มีการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณและมีแผนการใช้จ่ายในปีงบประมาณ ให้ทุนหมุนเวียน
ด าเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายใน (1) และ (2) 

4. ข้อมูลการใช้จ่าย หมายรวมถึง ข้อมูลการก่อหนี้และการเบิกจ่าย 

ตัวชี วัดที่ 6.2 :  การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียน 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

การด าเนินการตามแผน 
พัฒนาระบบการจ่ายเงิน
และการรับเงิน 
ของทุนหมุนเวียน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

100 ทุนหมุนเวียน
ด าเนินการจ่ายเงิน

และรับเงิน 
ผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
ไม่ครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม 

- - - ทุนหมุนเวียนสามารถ
ด าเนินการจ่ายเงิน

และรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
ได้ร้อยละ 100  
ของกิจกรรม 

การรับ - จ่าย ทั้งหมด 
(ครบถ้วนทุกกิจกรรม) 
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