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กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 
 
 

เกณฑ์ประเมินผลฯ 
น  าหนัก 
(%) 

แนวทางการก าหนดตัวชี วัด 

ด้านที่ 1 : 
การเงิน 

 
 

15 
-/+10 

หลักการ: พิจารณาผลส าเร็จด้านการเงินให้ครอบคลุมทั้ง 
1. ผลส าเร็จของการจัดการด้านการเงิน เช่น ร้อยละการช าระหนี้ตามแผน / อัตราการปล่อย

สินเช่ือ / การเพิ่มความมั่นคงของเงินกองทุน / การบริหารต้นทุนต่อหน่วย / การบรหิาร
รายได้นอกงบประมาณ และการจดัหาแหล่งเงินทุนภายนอกตามแผนการจัดการทางการ
เงิน เป็นต้น 

2. ผลส าเร็จที่เป็นตัวเงิน แบ่งกลุ่มตามประเภททุนหมุนเวยีน 5 ประเภท ได้แก ่

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จที่เป็นตัวเงินแบ่งกลุ่ม
ตามประเภททุนหมุนเวียน 5 ประเภท 
ได้แก่  

ตัวอย่างตัวช้ีวัด 

1. เพื่อการกู้ยืม อัตราหนี้ค้างช าระ รายได้ดอกเบี้ย 

2. เพื่อการจ าหน่ายและการผลิต รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย  รายได้จากการ
ด าเนินงาน ต้นทุนการผลติต่อหน่วย 

3. เพื่อการบริการ ต้นทุนการให้บริการต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้จากการให้บริการ 

4. เพื่อการสงเคราะห์และ              
สวัสดิการสังคม 

ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อจ านวน
ผู้ไดร้ับประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการหรือ
ต่อจ านวนโครงการที่ไดร้ับการสนบัสนุน 

5. เพื่อการสนับสนุนส่งเสรมิ ค่าใช้จ่ายด าเนินการ  ค่าใช้จ่ายพนักงานต่อจ านวน
ผู้ไดร้ับประโยชน์จากการด าเนินงานโครงการ หรือ
หรือต่อจ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

ด้านที่ 2 : 
การสนองประโยชน์ต่อ

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
 
 

15 
-/+10 

หลักการ : ขยายขอบเขตการประเมินให้ครอบคลมุทั้ง 
1. การสนองประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียที่เป็นหลักเกณฑ์เดิม 
2. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
3. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  
พิจารณาจากการด าเนินงานท่ีตอบสนอง
ความต้องการความคาดหวังของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างตัวช้ีวัด 

- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของทุนฯในระดับ 4 และ 5  

- การพัฒนาการปฏบิัติงานท่ีสะท้อน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

เช่น 
- การปรับปรุงผลติภณัฑ์ บริการ และการ

ปฏิบัติงานจากส ารวจความต้องการและ/หรือการ
ได้รับผลกระทบเชิงลบของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของ
ทุนหมุนเวียน 

- การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียของทุนหมุนเวียน 

- การจัดท าแผนการลดการใช้พลังงาน และการ
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เกณฑ์ประเมินผลฯ 
น  าหนัก 
(%) 

แนวทางการก าหนดตัวชี วัด 

ประหยดั วัสดุ อุปกรณ์ในการผลติและการ
ให้บริการ เป็นต้น 

- การประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของ
การด าเนินงานของทุนฯ 

 

- การจัดการข้อร้องเรียน   ระดับความส าเร็จในการบริหารจดัการข้อร้องเรยีน 
การแก้ไขปัญหา และแนวทางแกไ้ขอย่างเป็น
รูปธรรม 

- การจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดลอ้ม เช่น  
- ระดับทัศนคติเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- อัตราส่วนการใช้พลังงานท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
- ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ที่น ากลับมาใช้ซ้ า 

(Reuse) หรือน ากลับมาใหม่ (Recycle) เป็นต้น 
เพิ่มเตมิตัวช้ีวัดร่วม : การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของทุนหมุนเวียน โดยก าหนดประเมินทุกทุนหมุนเวียน เพื่อให้ทุน
หมุนเวียนเกดิการทบทวนและระบุได้ถึงกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมที่
เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนอย่างแท้จริง ส าหรับใช้ในการก าหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์การ
ด าเนินการ การตอบสนองความตอ้งการ และวิเคราะหผ์ลส าเร็จตามวัตถุประสงค์จัดตั้งจาก
ความสามารถในการตอบสนองต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มได้อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์  
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เกณฑ์ประเมินผลฯ 
น  าหนัก 
(%) 

แนวทางการก าหนดตัวชี วัด 

ด้านที่ 3 : 
การปฏิบัติการ 

 
 

35 
-/+10 

หลักการ : เพื่อมุ่งเน้นการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง  
1. การบริหารจัดการกระบวนการปฏบิัติงานส าคญัที่ทุนหมุนเวียนใช้สรา้งคุณค่าและ

มูลค่าเพิม่ตามวตัถุประสงค์จัดตั้ง  
2. ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีส าคญั ที่สะท้อนในรูป

ของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คณุภาพ และความเป็นมาตรฐาน 

ก าหนดตัวช้ีวัดไม่เกิน 
3 ตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดต้อง
สอดคล้องตามภารกิจหลัก
ของทุนหมุนเวียน 

ตัวอย่างตัวช้ีวัด 

- ความส าเร็จของการวิเคราะห์ และจัดท าแผนพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานส าคัญที่สร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง 

- ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจ 
- การด าเนินงานตาม SLA โดยพิจารณาจากระดับ

ความส าเร็จการด าเนินงานตาม SLA ที่ก าหนด   
- การแก้ไขปัญหาที่ เป็นข้อสังเกตจากหน่วยงาน

ภายนอกเช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ คณะท างานจัดท า
บันทึกข้อตกลงฯ กระทรวงเจ้าสังกัด โดยพิจารณา
จาก : ระดับความส าเร็จในการท าแผนแก้ไขปัญหา
และด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนด 

ส าหรับทุนหมุนเวียนที่อยู่ในกลุ่มแผนฟ้ืนฟู และแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ประเมินผลส าเร็จ
ตามแผนฟื้นฟู และแผนปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน  
โดยวัดเป็นร้อยละความส าเร็จในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานในปีบัญชี 2562  และผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนด  และน าเสนอคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
เพื่อพิจารณาและมอบข้อสังเกตรวมทั้งแนวทางแก้ไข 

ด้านที่ 4 :  
การบริหารจัดการทุน

หมุนเวียน2 

15 
 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 3 ดา้น ดังนี ้
− การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
− การตรวจสอบภายใน 
− การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 

ด้านที่ 5 : 
 การปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบรหิาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน2 
พนักงาน และลูกจ้าง 

10 
 

ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล 2 ดา้น ดังนี ้
− บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
− การบริหารทรัพยากรบุคคล  

ด้านที่ 6 : 
การด าเนินงานตาม          

นโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง2 

10 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ดังนี ้
− การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจา่ยที่ไดร้ับอนุมัต ิ
− การรายงานทางการเงิน 
− การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุน

หมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
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หมายเหตุ : 
1 กรณีที่ทุนหมุนเวียนก าหนดตัวชี้วัดในด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง และด าเนินงานส ารวจเอง ให้ก าหนดกรอบน้ าหนักไม่เกินร้อยละ 10 

 โดยหากก าหนดเป็นตัวชี้วัด จะก าหนดชื่อตัวชี้วัดคือ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และค านิยามร่วมกัน คือร้อยละของผู้มา
ใช้บริการที่มีความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจ) และระดับ 5 (พึงพอใจมาก) เทียบกับจ านวนผู้ใช้บริการที่มีการส ารวจทั้งหมด (Top 
2 Boxes) ซ่ึงใช้แบบสอบถามรวมทั้งการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยก าหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale 
ออกเป็น 5 ระดับ  ซ่ึงความหมายของแต่ละระดับเป็นดังต่อไปนี้ ระดับที่ 1 หมายถึง ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนระดับที่ 2 หมายถึง 
ควรปรับปรุง ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลางระดับที่ 4 หมายถึง พึงพอใจ และระดับที่ 5 ระดับหมายถึง พึงพอใจมาก ทั้งนี้       
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยก าหนดให้วิธีการวิเคราะห์ผลต้องท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา 
เช่น ค่าสถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นต้น เพื่อสรุปลักษณะตัวอย่าง และ
สามารถใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลได้ และจ านวนต้องเป็นไปตามหลักการทางสถิติ อย่างน้อยต้องเป็นตามหลักการ Yamane      
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างต้องครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสุ่มตัวอย่างต้องก าหนดวิธีการที่ชัดเจน เช่น การสุ่มอย่างเป็น
ระบบ (Systematic sampling) หรือการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตามสัดส่วน (Proportional random sampling) เป็นต้น รวมทั้ง
ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากค าถามปลายเปิด จ าแนกตามประเด็นต่าง ๆ เช่น ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น 

2 หมายถึง ตัวชี้วัดร่วม 
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กรอบหลักเกณฑ์ตัวชี วัดด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 
 

เกณฑ์ประเมินผลฯ น้ าหนัก (%) แนวทางการก าหนดตัวช้ีวัด 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการ
ทุนหมุนเวียน 

15  

4.1 การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

5 พิจารณาองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ 
COSO ERM  
- สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในที่ครบถ้วนเพียงพอ  
- การก าหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
- การระบคุวามเสี่ยงระดับองค์กร 
- การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร 
- การก าหนดแผนงานการบริหารความเสีย่งระดับองค์กร 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน 
- สารสนเทศและการสื่อสาร  
- การติดตามและประเมินผล 

4.2 การตรวจสอบภายใน 5 พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน 
กรณีที่ 1 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง 
- บทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน  
- ความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน 
- การจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจ าป ี
- การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัตติาม

ข้อเสนอแนะ 
กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
- การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการให้ทนุ

หมุนเวียนมผีู้ตรวจสอบภายในประจ าทุนหมุนเวียน 
- การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับจาการตรวจสอบ  

4.3 การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทลั 

5 - การจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบตัิการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ส าคญั และการจัดท าแผนปฎิบตัิการ
ประจ าปเีพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ท่ีมีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน 

- การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
 การจัดให้มรีะบบการบริหารจดัการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตดัสินใจของ
ผู้บริหาร  
 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  
 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน  
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ค าอธิบายตัวชี วัดร่วมด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

เกณฑ์การประเมินส าหรับทุนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 

ตัวชี วัดที่ 4.1 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
การวัดระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง ก าหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

รวมทั้งการจัดท ารายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กรน าเสนอผู้บริหารขององค์กร  และบทบาทและหน้าที่ของฝ่าย
บริหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 

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

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

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการประเมินระดับความรุนแรงทั้ง
โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการน า
ฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัย
เสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ รวมถึงการวิเคราะห์การบริหาร
ความเสี่ยงแบบบูรณาการเพื่อน ามาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดย
ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและการตรวจนับทรัพย์สินเทียบกับทะเบียน
ทรัพย์สิน/หลักฐานทางบัญชี 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อสนับการสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยง
ระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (ControlSelf-
Assessment : CSA) 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดให้มีระบบ 
ข้อร้องเรียน ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรยีน1

และการจัดท า
รายงานสรุปเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนภายใน
องค์กรน าเสนอ
ผู้บริหารขององค์กร 

3 มีการระบุ
ช่องทางรับ 
ข้อร้องเรียน

และมีการจัดท า
รายงานสรุป

น าเสนอ 
เป็นรายป ี

มีการระบุ
ช่องทางรับข้อ

ร้องเรียน 
และเสนอ 

แนวทางแก้ไข 
พร้อมท้ังมีการ
จัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอ 
เป็นรายป ี

มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียนและ 
มีการจัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอเป็น             

รายไตรมาส 

มีการระบุ
ช่องทาง        

รับข้อร้องเรียน
และเสนอแนว

ทางแก้ไข  พร้อม
ทั้งมีการจัดท า
รายงานสรุป

น าเสนอ 
เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียนและ
เสนอแนวทางแก้ไข  
พร้อมท้ังมีการจัดท า
รายงานสรุปน าเสนอ

เป็นรายเดือน 

(2) บทบาทและหน้าที่
ของฝ่ายบริหาร 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การควบคุมภายใน  

4  ไม่มีการประชุม
หารือเกี่ยวกับ
การควบคุม
ภายในของ 

ทุนหมุนเวียน 
ระหว่าง
ผู้บริหาร
ระดับสูง  

ผู้ตรวจสอบ
ภายในของทุน
หมุนเวียน และ

ผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.) 

- มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการควบคุม

ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน 
และผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.) 

อย่างไม่เป็นทางการ  

- มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการควบคุม

ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน  
และผู้ตรวจสอบ

ภายนอก อย่างเป็น
ทางการอย่างน้อย 

ปีละ 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  

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดท า/ทบทวน
คู่มือการบรหิาร 

ความเสีย่ง
1
 

8 ไม่ม ี
การจัดท า/
ทบทวนคู่มือ
การบริหาร
ความเสีย่ง 

ทุนหมุนเวียน 
อยู่ระหว่าง

จัดท า/ทบทวน
คู่มือการ

บริหารความ
เสี่ยง 

คู่มือการบรหิาร
ความเสีย่งของ
ทุนหมุนเวียน 

แล้วเสร็จ โดยมี
องค์ประกอบท่ีด ี
ของคู่มือครบถ้วน1 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และคู่มือการ

บริหาร 
ความเสีย่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดบั 4 และ
เผยแพรคู่่มือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ให้กับผู้บริหารและ
พนักงาน 

ในองค์กร 
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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 

ในกรณีที่มีคู่มือการบริหารความเส่ียงอยู่แล้ว ให้มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเส่ียงทุกปี หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเส่ียง 

3. การระบุความเสี่ยงระดับองคก์ร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การระบคุวามเสี่ยง
ระดับองค์กร1 

15 มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับองค์กร  
แต่ไม่สอดคล้อง
กับกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับองค์กร  
โดยมเีกณฑ์
การพิจารณา
ระบบการ

ควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ

ควบคู่ไปกับ
การระบ ุ

ความเสีย่ง
ระดับองค์กร 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 2  

และการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับองค์กร  
ได้พิจารณาถึง

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 

(Residual Risk) 
หลังจากการ

ควบคุมภายใน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 

และปัจจยัเสีย่ง
ระดับองค์กร  

มีความเช่ือมโยงกับ
เป้าหมายประจ าปี
ของทุนหมุนเวียน

และสามารถอธิบาย
ความเชื่อมโยง

ระหว่างปัจจัยเสี่ยง
กับแต่ละยุทธศาสตร์
ในทุกยุทธศาสตร์
ของทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 

และสามารถแสดง
ถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัย
เสี่ยงท่ีเหลืออยู ่
ในปีก่อนหน้า 

กับปีท่ีประเมินได้
ชัดเจน ในรูปแบบ
ของระดับความ
รุนแรงคงเหลือ

ของปัจจัยเสี่ยงใน
ปีก่อนหน้า 

หมายเหตุ : 
1 

การระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยง ก าหนดให้แยกเป็น 4 ด้าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้าน     
การด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) เป็นต้น หรือ ความเสี่ยง     
4 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) 
และในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไม่มีความเส่ียงด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการด าเนินงาน 
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4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินระดับ
ความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงระดับ
องค์กร1 
(ระดับความรุนแรง = 
โอกาส x ผลกระทบ) 

15 ไม่มีการประเมิน
ระดบัความรนุแรง
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน
เฉพาะโอกาส
หรือผลกระทบ
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุกความเสีย่ง 
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ

ผลกระทบ 
ครบทุกความเสีย่ง 
ระดับองค์กร โดยใช้

ฐานข้อมูล 
ของทุนหมุนเวียน 
ในการพิจารณา 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 รวมถึง 

มีการจัดท าแผนภาพ               
ความเสีย่งระดบั

องค์กร (Risk Profile) 2 

หมายเหตุ : 
1 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเส่ียง ให้ด าเนินการตามความเสี่ยงที่ระบุในข้อ 3, 5, 7 การก าหนดแผนงานและด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเส่ียง อ้างอิงจากข้อ4

 

2 
Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและ
ผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให้เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเส่ียงองค์กร และแสดงให้เห็น
ถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อให้องค์กรได้ก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมี
ระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว

 

5. การตอบสนองความเสี่ยง 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การก าหนดแผนงาน
การบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร 

10 ไม่ม ี
การก าหนด
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสีย่ง 

มีการก าหนด
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสีย่ง 

มากกว่าร้อยละ 
50 ของความ
เสี่ยงระดับ

องค์กร 

มีการก าหนด 
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสีย่ง 
ครบทุก 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการก าหนด 
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสีย่ง 

ครบทุกปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

โดยมีการวิเคราะห์ 
Cost-Benefit 

ในแต่ละทางเลือก 

ครบถ้วนตามระดบั 
4 รวมถึง 

แผนงานการบรหิาร 
ความเสีย่งผ่าน 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 

(2) การวิเคราะห์การ
บริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการเพื่อ
น ามาจัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

5 บางปัจจัยเสีย่ง
มีการระบุ
สาเหตุที่

เกี่ยวข้อง และ
สามารถ

วิเคราะหไ์ด้ว่า
สาเหตุหลักคือ

ประเด็นใด 

ทุกปัจจัยเสีย่งมี
การระบสุาเหตุที่
เกี่ยวข้อง และ

สามารถวิเคราะห์
ได้ถึงสาเหตุหลัก
ของแต่ละปัจจัย 

เสี่ยง 

มีการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงท้ังในเชิง

คุณภาพและเชิง
ปริมาณจัดท า

แผนการบริหาร 
ความเสีย่ง 

ที่ครอบคลุมการ
วิเคราะหส์าเหตุของ
แต่ละปจัจัยเสี่ยง 

จัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยงท่ี

ครอบคลมุการ
วิเคราะหส์าเหตุของ
แต่ละปจัจัยเสี่ยง 
และความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยเสี่ยง
ทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 

แผนบริหาร 
ความเสีย่งที่มีการ
วิเคราะหค์รบถ้วน 

ทั้ง 4 ระดับ 
ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 
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6. กิจกรรมการควบคุมภายใน 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนและ
ผู้บริหารระดับรอง 
มีการสอบทาน1 

รายงานทางการเงิน
และรายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน2 

7 ไม่มีการสอบทาน
รายงาน 

 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินหรือ 

ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

และ 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงินและ 

ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส และมี
การสอบทานที่มคีวามถี่
มากกว่ารายไตรมาส  

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

และทีไ่ม่ใช่ 
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมกีารสอบทาน 

เป็นรายเดือน 
ครบ 12 เดือน 

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

3 มีการจัดท า
ทะเบียน

ทรัพย์สิน และ
มีการตรวจนับ

ทรัพย์สิน  
แต่ด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันเริ่ม
ด าเนินการ
ตรวจสอบ 

 - มีการจัดท า
ทะเบียนทรัพย์สิน 
และมีการตรวจ
นับทรัพย์สิน  
1 ครั้งต่อปี  

โดยด าเนินการ 
แล้วเสร็จและ
รายงานต่อ 
ผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจนับพัสดุ
ภายใน 30 วัน  
อย่างไรก็ตาม  

การกระทบยอด
ทรัพย์สินมีผลต่าง  

-  มีการจัดท า
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
และมีการตรวจ
นับทรัพย์สิน  
1 ครั้งต่อปี  

โดยด าเนินการ 
แล้วเสร็จและ
รายงานต่อผู้

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจนับพัสดุ
ภายใน 30 วัน 

ทั้งนี้ การกระทบ
ยอดทรัพย์สิน 
ไม่มผีลต่าง  

หมายเหตุ : 
1 

การสอบทานของผู้บริหาร หมายถึง การพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ เช่น การรับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุม เป็นต้น 
2 รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องต้น งบทดลอง) และรายงานที่มิใช่ทางการเงิน 

เป็นรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร เช่น ผลการด าเนินงานตามภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดทุนหมุนเวีย น     
ที่ส าคัญ เป็นต้น 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การใช้สารสนเทศเพื่อ
สนับการสนุนการ
ติดตามการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

25 ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม

แผนการ
บริหารความ

เสี่ยงได ้

สามารถ
ด าเนินงาน 

ตามแผนการ
บริหารความ

เสี่ยงได้
มากกว่า 

ร้อยละ 50  
ของแผน 

ด าเนินงาน 
ตามแผน 

การบริหารความ
เสี่ยงได้ครบถ้วน 

ครบทุก 
ปัจจัยเสี่ยง 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ความเสีย่งระดบัองคก์ร 
ลดลงได้มากกวา่ 

ร้อยละ 50 
ของเปา้หมายรวม 

ตามแผนการบริหาร
ความเสีย่ง 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ระดับความรุนแรง
ของปัจจัยเสี่ยง 
ทุกปัจจัยเสีย่ง 

สามารถลดลงได ้
ตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 
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8. การติดตามผลและการประเมนิผล 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินผลการ
ควบคุมด้วยตนเอง 
(Control Self-
Assessment : CSA) 
ครบถ้วนท้ังองค์กร  
(ระดับฝ่าย/หน่วยงาน
ภายใน) 

2 ไม่มีการ
ประเมิน CSA 

- มีการประเมิน 
CSAไม่ครบถ้วน 

ทั้งองค์กร 

- มีการประเมิน 
CSA ครบถ้วน 

ทั้งองค์กร 

(2) การส่งรายงาน 
การประเมินตนเอง 
ตามระเบยีบ คตง.  
ข้อ 6 

2 ไม่ส่งผลการ
ประเมิน/ส่ง 

ผลการประเมิน
ล่าช้ากว่า

ก าหนดเวลา 

- - - ทันตามก าหนดเวลา 
(ภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่สิ้นปีบญัชี) 

(3) การประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็น
อิสระทั่วทั้งองค์กร 
(Independent 
Assessment : IA) 

1 ไม่มีการประเมิน 
IA 

- มีการประเมิน IA 
เฉพาะบาง CSA 

- มีการประเมิน IA 
ครบถ้วนทุก CSA 
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เกณฑ์การประเมินส าหรับทุนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ 

ตัวชี วัดที่ 4.1 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

ค าจ ากัดความ : 
การวัดระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง ก าหนดประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

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

ซึ่งปรากฎผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบท่ีดีอย่างครบถ้วน  
3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าเกณฑ์การพิจารณา

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
(Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการประเมินระดับความรุนแรงทั้ง
โอกาสและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งการน า
ฐานข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาก าหนดระดับความรุนแรง  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุก
ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ  

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดย
ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อสนับการสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยง
ระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (ControlSelf-
Assessment : CSA) 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดให้มีระบบ 
ข้อร้องเรียน ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรยีน1

และการจัดท า
รายงานสรุปเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนภายใน
องค์กรน าเสนอ
ผู้บริหารขององค์กร 

7 มีการระบุ
ช่องทางรับ 
ข้อร้องเรียน

และมีการจัดท า
รายงานสรุป

น าเสนอ 
เป็นรายป ี

มีการระบุ
ช่องทางรับข้อ

ร้องเรียน 
และเสนอ 

แนวทางแก้ไข 
พร้อมท้ังมีการ
จัดท ารายงาน
สรุปน าเสนอ 
เป็นรายป ี

มีการระบุ
ช่องทางรับข้อ
ร้องเรียนและ 
มีการจัดท า
รายงานสรุป
น าเสนอเป็น 
รายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียนและ
เสนอแนวทางแก้ไข
พร้อมท้ังมีการจัดท า
รายงานสรุปน าเสนอ 

เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียนและ
เสนอแนวทางแก้ไข  
พร้อมท้ังมีการจัดท า
รายงานสรุปน าเสนอ

เป็นรายเดือน 

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  

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดท า/ทบทวน
คู่มือการบรหิาร 

ความเสีย่ง
1
 

8 ไม่ม ี
การจัดท า/
ทบทวนคู่มือ
การบริหาร
ความเสีย่ง 

ทุนหมุนเวียน 
อยู่ระหว่าง

จัดท า/ทบทวน
คู่มือการ

บริหารความ
เสี่ยง 

คู่มือการบรหิาร
ความเสีย่งของ
ทุนหมุนเวียน 

แล้วเสร็จ โดยมี
องค์ประกอบท่ีด ี
ของคู่มือครบถ้วน1 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และคู่มือการ

บริหาร 
ความเสีย่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดบั 4 และ
เผยแพรคู่่มือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ให้กับผู้บริหารและ
พนักงาน 

ในองค์กร 
หมายเหตุ : 
1
องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเส่ียงที่ดี ประกอบด้วย 

1. โครงสรา้งการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
2. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง 
3. การระบุความเส่ียง 
4. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเส่ียงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น 
5. การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเส่ียงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้  (Cost - 

Benefit) และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของความเส่ียงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร 
6. การท ารายงานการบริหารความเส่ียงและการประเมินผลการบริหารความเส่ียง 

ในกรณีที่มีคู่มือการบริหารความเส่ียงอยู่แล้ว ให้มีการทบทวนคู่มือบริหารความเส่ียงทุกปี หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเส่ียง 
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3. การระบุความเสี่ยงระดับองคก์ร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(2) การระบคุวามเสี่ยง
ระดับองค์กร1 

15 มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับองค์กร  
แต่ไม่สอดคล้อง
กับกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

มีการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง

ระดับองค์กร  
โดยมเีกณฑ์
การพิจารณา
ระบบการ

ควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ

ควบคู่ไปกับ
การระบ ุ

ความเสีย่ง
ระดับองค์กร 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 2  

และการระบุ
ปัจจัยเสี่ยง 

ระดับองค์กร  
ได้พิจารณาถึง

ระดับความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ 

(Residual Risk) 
หลังจากการ

ควบคุมภายใน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 

และปัจจยัเสีย่ง
ระดับองค์กร  

มีความเช่ือมโยงกับ
เป้าหมายประจ าปี
ของทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 

และสามารถแสดง
ถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัย
เสี่ยงท่ีเหลืออยู ่
ในปีก่อนหน้า 

กับปีท่ีประเมินได้
ชัดเจน 

หมายเหตุ : 
1 

การระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยง ก าหนดให้แยกเป็น 4 ด้าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้าน     
การด าเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก (Event Risk) เป็นต้น หรือ ความเสี่ยง     
4 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk และCompliance Risk (S - O - F - C) 
และในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไม่มีความเส่ียงด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการด าเนินงาน 

4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(2) การประเมินระดับ
ความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงระดับ
องค์กร1 
(ระดับความรุนแรง = 
โอกาส x ผลกระทบ) 

15 ไม่มีการประเมิน
ระดบัความรนุแรง
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน
เฉพาะโอกาส
หรือผลกระทบ
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุกความเสีย่ง 
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ

ผลกระทบ 
ครบทุกความเสีย่ง 
ระดับองค์กร โดยใช้

ฐานข้อมูลของ 
ทุนหมุนเวียน 

ในการพิจารณา 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 รวมถึง 

มีการจัดท าแผนภาพ               
ความเสีย่งระดบั

องค์กร (Risk Profile) 2 

 

หมายเหตุ : 
1 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ให้ด าเนินการตามความเส่ียงที่ระบุในข้อ 3, 5, 7 การก าหนดแผนงานและด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง อ้างอิงจากข้อ4

 

2 
Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและ
ผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให้เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเส่ียงองค์กร และแสดงให้เห็น
ถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อให้องค์กรได้ก าหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมี
ระดับความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว
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5. การตอบสนองความเสี่ยง 
 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(3) การก าหนดแผนงาน
การบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร 

15 ไม่ม ี
การก าหนด
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสีย่ง 

มีการก าหนด
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสีย่ง 

มากกว่าร้อยละ 
50 ของความ
เสี่ยงระดับ

องค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร 
ความเสีย่ง 
ครบทุก               

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการก าหนด 
แผนบริหาร 
ความเสีย่ง 

ครบทุกปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

โดยมีการวิเคราะห์ 
Cost-Benefit 

ในแต่ละทางเลือก 

ครบถ้วนตามระดบั 
4 รวมถึง 

แผนบริหาร 
ความเสีย่งผ่าน 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน 
 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ผู้บริหารทุน
หมุนเวียนและ
ผู้บริหารระดับรอง 
มีการสอบทาน1 

รายงานทางการเงิน
และรายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน2 

10 ไม่มีการสอบทาน
รายงาน 

 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินหรือ 

ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

และ 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงินและ 

ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส และมี
การสอบทานที่มคีวามถี่
มากกว่ารายไตรมาส  

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

และ 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

และมกีารสอบทาน 
เป็นรายเดือน 
ครบ 12 เดือน 

 

หมายเหตุ : 
1 

การสอบทานของผู้บริหารหมายถึง การพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ เช่น การรับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุม เป็นต้น 
2 รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องต้น งบทดลอง) และรายงานที่มิใช่ทางการเงิน 

เป็นรายงานผลการด าเนินงานขององค์กร เช่น ผลการด าเนินงานตามภารกิจ แผนยุทธศาสตร์ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดทุนหมุนเวีย น     
ที่ส าคัญ เป็นต้น 

 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การใช้สารสนเทศเพื่อ
สนับการสนุนการ
ติดตามการด าเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

 
 
 

25 ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม
แผนบริหาร 
ความเสีย่งได ้

สามารถ
ด าเนินงาน 
ตามแผน

บริหารความ
เสี่ยงได้
มากกว่า 

ร้อยละ 50  
ของแผน 

 

ด าเนินงาน 
ตามแผน 

บริหารความ
เสี่ยงได้ครบถ้วน 

ครบทุก 
ปัจจัยเสี่ยง 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ความเสีย่งระดบัองคก์ร 
ลดลงได้มากกวา่ 

ร้อยละ 50 
ของเปา้หมายรวม    

ตามแผน 
ความเสีย่ง 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ระดับความรุนแรง
ของปัจจัยเสี่ยง 
ทุกปัจจัยเสีย่ง 

สามารถลดลงได ้
ตามเป้าหมาย 

ที่ก าหนด 
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8. การติดตามผลและการประเมนิผล 
 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(4) การประเมินผลการ
ควบคุมด้วยตนเอง 
(Control Self-
Assessment : CSA) 
ครบถ้วนท้ังองค์กร  
(ระดับฝ่าย/หน่วยงาน
ภายใน) 

2 ไม่มีการ
ประเมิน CSA 

- มีการประเมิน 
CSAไม่ครบถ้วน 

ทั้งองค์กร 

- มีการประเมิน 
CSA ครบถ้วน 

ทั้งองค์กร 

(5) การส่งรายงาน 
การประเมินตนเอง 
ตามระเบยีบ คตง.  
ข้อ 6 

2 ไม่ส่งผลการ
ประเมิน/ส่ง 

ผลการประเมิน
ล่าช้ากว่า

ก าหนดเวลา 

- - - ทันตามก าหนดเวลา 
(ภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่สิ้นปีบญัชี) 

(6) การประเมินการ
ควบคุมอย่างเป็น
อิสระทั่วทั้งองค์กร 
(Independent 
Assessment : IA) 

1 ไม่มีการประเมิน 
IA 

- มีการประเมิน IA 
เฉพาะบาง CSA 

- มีการประเมิน IA 
ครบถ้วนทุก CSA 
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ตัวชี วัดที่ 4.2 : การตรวจสอบภายใน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 
 
ค าจ ากัดความ : 
 

ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายใน ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีส าคัญ 
ดังนี ้

 
กรณีที่ 1 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง 
1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 20) พิจารณาจาก

การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดท ากฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในน าเสนอคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และการให้ค าปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในแก่ฝ่ายบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ความเป็นอิสระ (ร้อยละ 20) พิจารณาจากโครงสร้างองค์กรส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจ าปี (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการจัดท าแผนตรวจสอบ
ระยะยาว และการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีที่เป็นระบบ และการน าความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดท าแผน 

4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ
ครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ และมีองค์ประกอบครบถ้วน 

5. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 30) พิจารณาจาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่การเปิดการตรวจสอบ การปิดการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการมี
ระบบในการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 

 
กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
1. การทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการให้ทุนหมุนเวียนมีผู้ตรวจสอบภายในประจ า             

ทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 40) พิจารณาจากการเตรียมความพร้อมทั้งโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง และบุคลากรส าหรับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจ า 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 30) พิจารณาจากการได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีบัญชีจาก  
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ และได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน   

3. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจาการตรวจสอบ (ร้อยละ 30) พิจารรณาจาก การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
และแก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  
 

กรณีที่ 1 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง 
 

1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 

ประเด็นย่อย
พิจารณา 

น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) บทบาท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
จัดท ากฎบัตร1 

ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว

เสร็จ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไม่ครบทุก
ไตรมาส เพื่อ

พิจารณาประเด็นท่ี
ส าคัญเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน2 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไตรมาสละ 
1 ครั้ง เพื่อ

พิจารณาประเด็นท่ี
ส าคัญเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน2 
(2) การจัดท ากฎบตัร

ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 

5 มีการจัดท า 
กฎบัตรทีม่ี

ประเด็นส าคญั
ไม่ครบถ้วน 

- มีการจัดท า 
กฎบัตรที่มี

ประเด็นส าคญั
ครบถ้วน 

และกฎบตัรไดร้ับ
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/

ผู้บริหารสูงสุด 
ของทุนหมุนเวียน 

- มีการจัดท า 
กฎบัตรที่ม ี

ประเด็นส าคญั
ครบถ้วน 

และกฎบตัรไดร้ับ
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ผู้บริหาร

สูงสุดของทุน
หมุนเวียนและ 

มีการแจ้งเวยีนกฎบตัร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

(3) บทบาทของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายในที่ครบถ้วน 

5 หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านข้อมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

และการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

(Performance) 

- หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านข้อมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial)  

การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

(Performance) 
การปฏิบัตติาม

กฎระเบียบต่างๆ 
(Compliance) 

และการด าเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ

- หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านข้อมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

การตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

(Performance) 
การปฏิบัตติาม

กฎระเบียบต่างๆ 
(Compliance) 

และการด าเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ
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ประเด็นย่อย
พิจารณา 

น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

องค์กร 
(Operation) 

องค์กร (Operation)  
และระบบ
สารสนเทศ 

(Information 
System) 

(4) บทบาทในการให้
ค าปรึกษา 

5 ไม่มีการให้
ค าปรึกษาแก่
ฝ่ายบรหิาร 

มีการให้
ค าปรึกษา 

ตามแนวทาง
การตรวจสอบ3

บางเรื่อง4 

มีการให้ค าปรึกษา
ตามแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ครบทุกเรื่อง 

มีการให้ค าปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ5

บางส่วน6 

มีการให้ค าปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ
ครบถ้วน7 

 
หมายเหตุ : 
1 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน

 

2 
ประเด็นที่ส าคัญของการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การสอบทานแผนฝึกอบรม 
การแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

 

3 
การให้ค าปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้ข้อเสนอแนะจากประเด็นที่ตรวจพบ ซ่ึงปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

 

4 
การให้ข้อเสนอแนะไม่ครบทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบออกข้อตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ

 

5 
การให้ค าปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้บริการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ซ่ึงในบางครั้งท าหน้าที่เป็น  
ผู้ประสานงาน และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร  
การควบคุม รวมทั้งการการก ากับดูแลกิจการที่ดี

 

6 
การให้ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือการให้ค าปรึกษาโดยวาจา

 

7 
การให้ค าปรึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีการถาม–ตอบ โดยมีการท าหนังสือถาม-ตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 
2. ความเป็นอิสระ 
 

ประเด็นย่อยพิจารณา น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) โครงสร้างองค์กร 
มีความเป็นอิสระ 

 

10 โครงสร้างองค์กร 
ไม่ส่งเสรมิให้ผูต้รวจ
สอบภายในมีความ
เป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

- - - โครงสร้างองค์กร
ส่งเสริมให้ผูต้รวจ

สอบภายในมี
ความเป็นอิสระใน

การปฏิบัติงาน 
(2) ความเป็นอิสระ 

เที่ยงธรรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

10 ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี

ไม่ใช่งานท่ีเกี่ยวกับ
การตรวจสอบ

ภายใน 

- - - ผู้ตรวจสอบ
ภายในไมไ่ดร้ับ
มอบหมายให้

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ไม่ใช่งานท่ี
เกี่ยวกับการ

ตรวจสอบภายใน 
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3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจ าปี  
 

ประเด็นย่อยพิจารณา น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การวางแผนตรวจสอบ
ระยะยาว1 

 

5 ไม่มีการ
วางแผน

ตรวจสอบ
ระยะยาว 

- แผนการตรวจสอบระยะ
ยาวมีการประเมินความ
เสี่ยงค่อนข้างเป็นระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวมีการ

ประเมินความเสี่ยง
เป็นระบบ2 

(2) การจัดท าแผน
ตรวจสอบประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ตาม
ความเสีย่ง 

5 ไม่มีการ
วางแผน

ตรวจสอบ
ประจ าป ี

- แผนการตรวจสอบ
ประจ าปมีีการประเมิน
ความเสีย่งค่อนข้างเป็น

ระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ประจ าปมีีการ

ประเมินความเสี่ยง
เป็นระบบ 

(3)  การน าความเห็น
ของฝ่ายบริหารมา
เป็นส่วนหน่ึงของ 
การจัดท าแผน 

5 ไม่มีการน า
ความเห็นของ
ฝ่ายบรหิารมา
เป็นส่วนหน่ึง

ในการ 
จัดท าแผน 

- มีการจัดท าหนังสือ
เพื่อให้ฝ่ายบรหิารแสดง
ความเห็นในการจดัท า
แผนการตรวจสอบและ

ฝ่ายบรหิารได้แสดง
ความเห็นตอบกลับมา 

- มีการสมัภาษณ์ฝา่ย
บริหารซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในกระบวนการ

วางแผนการ
ตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการจัดท าแผนตรวจสอบประจ า 3 – 5 ปี ตามฐานความเสี่ยง

ของทุนหมุนเวียนและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติอย่างไรก็ตามแผนการตรวจสอบระยะยาวต้องพิจารณาระเบียบ
ของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในร่วมด้วย 

2. การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดท าแผนตรวจระยะยาวที่ชัดเจน เช่น ก าหนดเครื่องมือในการ
ประเมินความเสี่ยงชัดเจน การวางแผนตรวจสอบสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยงขององค์กรชัดเจนมีการเปรียบเทียบผลการประเมินความ
เสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในกับการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร มีรูปแบบบหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีการจัดล าดับความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ การก าหนดระยะเวลาจัดท าแผน ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

 
 

4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 

ประเด็นย่อยพิจารณา น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดท าแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน1 

5 ไม่มีการจัดท า
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

- มีการจัดท า 
แนวทางการ
ตรวจสอบท่ีมี
องค์ประกอบ

ครบถ้วน 

- มีการจัดท า 
แนวทางการ

ตรวจสอบครบ
ทุกเรื่องที่

ตรวจสอบและ
มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 
(2) การจัดท าแนว

ทางการตรวจสอบ
ตามความเสี่ยง 

10 ไม่มีการจัดท า
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

มีการจดัท าแนว
ทางการ

ตรวจสอบไมต่าม
ฐานความเสีย่ง  
และไมค่รบทุก
เรื่องที่ท าการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดท าแนว
ทางการ

ตรวจสอบไมต่าม
ฐานความเสีย่ง 

แต่ครบทุกเรื่องที่
มีการตรวจสอบ 

มีการจัดท า
แนวทางการ
ตรวจสอบ
ตามความ
เสี่ยง แตไ่ม่

ครบทุกเรื่องที่
ตรวจสอบ 

มีการจัดท าแนว
ทางการ

ตรวจสอบตาม
ความเสีย่ง และ
ครบทุกเรื่องที่

ตรวจสอบ 
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หมายเหตุ : 

1. แนวทางการตรวจสอบมอีงค์ประกอบครบถ้วน หมายถึง แนวทางการตรวจสอบต้องระบุถึง 1. ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน2. การก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน(Mandays) 3. วธิีการ/เครื่องมือ (Audit tools) ส าหรับการ
ตรวจสอบแต่ละวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 4. บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ 5. ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง 

 
 
5. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏบิัติงานตามข้อเสนอแนะ 
 

ประเด็นย่อยพิจารณา น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การเปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ1 

5 ไม่มีการเปิดการ
ตรวจสอบอยา่งเป็น

ทางการ 

- - - มีการเปดิการ
ตรวจสอบอยา่งเป็น

ทางการ 

(2) การปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ1 

5 ไม่มีการปิดการ
ตรวจสอบอยา่งเป็น

ทางการ 

- - - มีการปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ 

(3) รายงานผลการตรวจสอบ
มีความทนักาล 

2 มีการจัดส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบให้
หัวหน้าหน่วยรับ

ตรวจ เฉลี่ยเกินกว่า 
15 วันหลังจากปิด

การตรวจสอบ 

- มีการจัดส่ง
รายงานผลการ
ตรวจสอบให้

หัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจ เฉลี่ย

ภายใน 15 วัน
หลังจากการปดิ
การตรวจสอบ 

- มีการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบให้

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ 
เฉลี่ยภายใน 7 วัน
หลังจากการปดิการ

ตรวจสอบ 

(4) รายงานผลการตรวจสอบ 
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน2 

8 จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบไม่ครบทุก
เรื่องตามแผนปฏิบตัิ

งานตรวจสอบ
ประจ าป ี

- จัดท ารายงานผล
การตรวจสอบ

ครบทุกเรื่องตาม
แผนปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ
ประจ าปีแต่

องค์ประกอบไม่
ครบถ้วน 

- จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบครบทุกเรื่อง
ตามแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจ าปี 
และรายงานฯ มี

องค์ประกอบครบถ้วน 

(5) มีระบบในการติดตาม
ข้อเสนอแนะและ
สามารถติดตาม 
การปฏิบัติงาน 
ตามข้อเสนอแนะ 
ได้อย่างครบถ้วน 

10 ไม่มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

- มีการตดิตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ
เพียงบางส่วน 

- มีการตดิตามการ
ปฏิบัติงานตาม

ข้อเสนอแนะอย่าง
ครบถ้วนและมีการ

รายงานผลการติดตาม
ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือผู้บริหาร
สูงสุด 
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หมายเหตุ: 
1 ทุนหมุนเวียนต้องมีการเปิดการตรวจสอบและการปิดการตรวจสอบทุกเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีหากด าเนินงานไม่

ครบจะมีระดับคะแนนเท่ากับ 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
พิจารณา 

น  าหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การทบทวน
โครงสร้างองค์กร
เพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับการ
ใหทุ้นหมุนเวียนม ี
ผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าทนุหมนุเวยีน 

40 ก าหนด
รูปแบบ

โครงสร้างและ
อัตราก าลัง

ของหน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรมการ
บริหารทุน

หมุนเวียนให้
ความเห็นชอบ

รูปแบบ
โครงสร้างและ
อัตราก าลัง

ของหน่วยงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

มีกระบวนการใน
การสรรหา

บุคลากรของ
หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน
หรือมีค าสั่ง
มอบหมาย

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน 

จัดท ากฎบัตร
การตรวจสอบ
ภายในของ

ทุนหมุนเวียน
โดยมี

องค์ประกอบ
ครบถ้วน1 

คณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน

ให้ความเห็นชอบ 
กฎบัตรการ

ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน 

 

2. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

30 ทุนหมุนเวียน 
ไม่ได้รับ 

การตรวจสอบ
ภายใน

ประจ าปีบญัชี
จากผู้

ตรวจสอบ
ภายในของ
ส่วนราชการ

ต้นสังกัด 

- ทุนหมุนเวียน 
ได้รับการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีบัญชี

จากผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วน

ราชการต้นสังกัดและ
ได้รับรายงานผล 

การตรวจสอบและ
รายงานผลการ

ตรวจสอบดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการ 

บริหารทุนหมุนเวียน 
รับทราบ 

- ทุนหมุนเวียน 
ได้รับการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีบัญชี 
จากผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการต้น

สังกัด และผู้บริหารทุน
หมุนเวียน ได้เข้าร่วม

ประชุมปิดการตรวจสอบ
กับผู้ตรวจสอบภายใน2 

และไดร้ับรายงานผลการ
ตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบดังกล่าว 

ต่อคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนรับทราบ 

3. การปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ3 

30 ทุนหมุนเวียน 
ไม่มีการ

ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะที่
ผู้ตรวจสอบได้

ให้ไว้ใน
รายงานผลการ

ตรวจสอบ 

- มีการปฏิบตัิตาม
ข้อเสนอแนะแต่แกไ้ข

แล้วเสร็จช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด

และรายงานผล
ดังกล่าวต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

รับทราบ 

- มีการปฏิบตัิตาม
ข้อเสนอแนะและ
แก้ไขแล้วได้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด
และรายงานผล

ดังกล่าวต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิาร

ทุนหมุนเวียน
รับทราบ 

หมายเหต ุ
1 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1. ค านยิาม 2. วัตถุประสงค์ 3. สายการบังคับบัญชา 4. อ านาจหน้าที ่5. ความรับผิดชอบ 6. การรายงาน 7. มาตรฐาน

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 8. ขอบเขตการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
2 การเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบผู้บริหารทุนหมุนเวียน ควรมีการหารือถึงประเด็นที่ตรวจพบและร่วมหาแนวทางแก้ไขข้อเสนอร่วมกับ 

ผู้ตรวจสอบภายใน  
3 หากรายงานผลการตรวจสอบไม่ได้ระบุข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และเงินทุนหมุนเวียนได้มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรม บริหาร    

ทุนหมุนเวียน ทราบแล้วนั้น ก าหนดคะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ระดับคะแนน เท่ากับ 5.0000 
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ตัวชี วัดที่ 4.3 : การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
หน่วยวัด : ระดับ 
น  าหนัก : ร้อยละ 5 
 
ค าจ ากัดความ : 

 ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดเกณฑ์ประเมินผล
จากประเด็นหลัก ที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก ่

1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการจัดท า/
ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ทีม่ีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มีโครงสร้างทุนหมุนเวียน 
(หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือ ใช้หน่วยงาน/ฝ่ายของต้นสังกัด
ทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้องสรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญและต้องสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมี
องค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (ร้อยละ 90) พิจารณาจาก  
2.1 การจดัให้มรีะบบการบริหารจดัการสารสนเทศทีส่นับสนุนการตดัสนิใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (ร้อยละ 35) 
2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25)  
2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล 

รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ (ร้อยละ 30)  
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  
 
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1.1 มีการจดัท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดจิิทัล 
(ระยะยาว) ที่มีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่ส าคญั 

5 ไม่มีการ
จัดท า/
ทบทวน

แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ 

แต่ 
ไม่สอดคล้อง 

ตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคมของ

ประเทศไทย
และไม่

ตอบสนอง
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง

วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน

หมุนเวียน 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ 
ทีส่อดคล้อง
ตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคมของ

ประเทศไทย  
และ

ตอบสนอง
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง

วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ 

รวมทั้งกลยุทธ์
ของทุน

หมุนเวียน 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ 
ทีส่อดคล้อง

ตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคมของ

ประเทศไทย  
และ

ตอบสนอง
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง

วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ 

รวมทั้งกลยุทธ์
ของทุน

หมุนเวียน 
และมีการระบุ

โครงการที่
เกี่ยวข้อง1    
2 ประเด็น 

มีการจัดท า/
ทบทวนแผนฯ 
ที่สอดคล้อง

ตามแผน
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคมของ

ประเทศไทย  
และ

ตอบสนอง
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยุทธศาสตร์ทั้ง

วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ 

รวมทั้งกลยุทธ์
ของทุน

หมุนเวียน 
และมีการระบุ

โครงการที่
เกี่ยวข้อง1   
4 ประเด็น 

1.2 แผนปฏิบตัิการ 
ประจ าปี 2563 มี
องค์ประกอบหลักท่ีดี
ครบถ้วน 

5 ไม่ม ี
การจัดท า

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี
องค์ประกอบ

หลัก2ที่ดี แตไ่ม่
ครบถ้วนตามที่

ก าหนด  

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี
องค์ประกอบ
หลัก2 ที่ดี
ครบถ้วน

ตามที่ก าหนด  

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี
องค์ประกอบ

หลัก2 ที่ดี
ครบถ้วน 

ตามที่ก าหนด 
และมี

องค์ประกอบ
เพิ่มเตมิ3 

1 ประเด็น 

มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มี
องค์ประกอบ

หลัก2ที่ดี
ครบถ้วน 

ตามที่ก าหนด 
และมี

องค์ประกอบ
เพิ่มเตมิ3 

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
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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 าเร็จและผลลัพธ์ที่
คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ

 

 
 
2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล  
 

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 
(กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ความเพียงพอของ
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (EIS/MIS)1 

 

35 มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  แต่
ข้อมูลไมม่ีความ
ทันกาล และไม่
มีการเทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน ซึ่ง
ข้อมูลมีความ

ทันกาล แต่ไม่มี
การเทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่มี
การรายงาน

ผลการ
ด าเนินงาน 
ซึ่งข้อมูลมี

ความทันกาล 
และมีการ
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ

ด าเนินงานข้อมูล
มีความทันกาล 
และมีการเทียบ
กับเป้าหมายใน

ระดับทุน
หมุนเวียน และ

ระดับอื่นท่ี
ถ่ายทอดจาก
เป้าหมายของ
ทุนหมุนเวียน 
(ฝ่าย/บุคคล) 

ระบบดังกลา่วมี
การประเมินผล

ลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดงว่า
ผู้บริหารมีการใช้
งานผ่านระบบ

อย่างเต็ม
ศักยภาพ2 

 
หมายเหตุ : 
1
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการน าเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ 
Data)  ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีน าเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/
หรือ บนเอกสาร 

2ตัวอย่างตัวชี้วัดใช้ประเมินผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ เช่น จ านวนครั้งเฉลี่ยการเข้าใช้ระบบของผู้บริหาร
เทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบ เป็นต้น  
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2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 
(กรณีที่ 2 – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (EIS/MIS)1 

 

35 สามารถ
ด าเนินงานได้

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา 
ร้อยละ 60 

สามารถ
ด าเนินงานได้

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ร้อยละ 80 

สามารถ
ด าเนินงานได้

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ 
ร้อยละ 100 

สามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจดัซื้อ

จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม
เป้าหมายที่
ก าหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ2 

สามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจดัซื้อ

จัดหาทุกประการ 
และ ดีกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ2 

 
หมายเหตุ : 
1 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการน าเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ 
Data) ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีน าเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือ 
บนเอกสาร 

2
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ าหนักตามความส าคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากไม่มีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให้ความส าคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน 
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2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการแต่
ระบบดังกลา่วไมม่ี

การใช้งาน 

มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการแต่
ไม่ใช่การ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ 
และเป็นการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

มีระบบทีส่นับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนบัสนุน
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียนมี
การประเมินผล

ลัพธ์ และผลลัพธ์
แสดงว่ามผีลการ
ด าเนินงานท่ีดีกว่า

เป้าหมาย 

มีระบบทีส่นับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนบัสนุน
ภารกิจหลักของ

ทุนหมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์ 
และผลลัพธ์แสดง

ว่ามีผลการ
ด าเนินงานใน
ระดับดีอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 
2.2ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีที่ 2 – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียน  

25 สามารถ
ด าเนินงานได้

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา 
ร้อยละ 60 

สามารถ
ด าเนินงานได้

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ร้อยละ 80 

สามารถ
ด าเนินงานได้

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ 
ร้อยละ 100 

สามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจดัซื้อ

จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม
เป้าหมายที่
ก าหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ1 

สามารถ
ด าเนินงานได้ตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจดัซื้อ

จัดหาทุกประการ 
และ ดีกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ1 

 

หมายเหตุ : 
1
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ าหนกัตามความส าคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากไม่มีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแผนงาน/โครงการ จะพจิารณาโดยให้ความส าคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน 
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2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั ง
นโยบายต่างๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ 

 (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว) 
 
 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายนอก 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการแต่
ระบบดังกลา่ว
ไม่มีการใช้งาน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการแต่
ไม่ใช่การ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อ านวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการ และ
เป็นการ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบทีส่นับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนบัสนุน
ภารกิจหลักของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์ 

และผลลัพธ์แสดงว่า
มีผลการด าเนินงาน
ที่ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบทีส่นับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/หรือ

สนับสนุนการ
อ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนบัสนุน
ภารกิจหลักของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์ 

และผลลัพธ์แสดงว่า
มีผลการด าเนินงาน

ในระดับดีอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 
2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั ง

นโยบายต่างๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ 
 (กรณีที่ 2 – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายนอก
ทุนหมุนเวียน  

25 สามารถ
ด าเนินงานได้

ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา 
ร้อยละ 60 

สามารถ
ด าเนินงานได้

ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ร้อยละ 80 

สามารถ
ด าเนินงานได้

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ 
ร้อยละ 100 

สามารถด าเนินงาน
ได้ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม

เป้าหมายที่ก าหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ1 

สามารถด าเนินงาน
ได้ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ 

และ ดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด

ทุกแผนงาน/
โครงการ1 

 

หมายเหตุ : 
1
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ่วงน้ าหนกัตามความส าคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากไม่มีการก าหนดน้ าหนักความส าคัญของแผนงาน/โครงการ จะพจิารณาโดยให้ความส าคัญของแผนงาน/โครงการเท่ากัน 
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กรอบหลักเกณฑ์ตัวชี วัดด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและ
ลูกจ้าง ประจ าปีบัญชี 2562 
 

เกณฑ์ประเมินผลฯ น้ าหนัก (%) แนวทางการก าหนดตัวช้ีวัด 

ด้านที่ 5 คณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงานและ
ลูกจ้าง 

10 
 

 

5.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

5 - การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรร์ะยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบัญชี 2563 

- ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 
ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563 

- การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ     
ทุนหมุนเวียน 

- การจัดให้มรีะบบประเมินผลผู้บรหิารทุนหมุนเวยีน 
- การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารแกผู่้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
- ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบรหิารทุน

หมุนเวียน 
5.2 การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
5 - การจัดให้มีปจัจัยพื้นฐานดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การจัดท าและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
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ค าอธิบายตัวชี วัดร่วมด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน              
พนักงานและลูกจ้าง 

 

ตัวชี วัดที่ 5.1 : บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

หน่วยวัด : ระดับ 

น  าหนัก : ร้อยละ 5 

 
ค าจ ากัดความ : 

 ระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดเกณฑ์
ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ 6 ด้าน ได้แก ่
1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563 (ร้อยละ 20)  

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563 ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง
รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 

2. ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
2563 ของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563  
อย่างรวดเร็วอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไปและจัดส่งให้กระทรวงการคลัง 1 เดือน ก่อนเริ่มปีบัญชีถัดไป 

3. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) 
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่าง
ครบถ้วนตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ
ทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอและสม่ าเสมอท้ังปี 

4. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน
ที่เป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร 

5. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันกาล 

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

1.  การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญช ี2563 
 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
และพันธกิจของ 
ทุนหมุนเวียน 

10 คณะกรรมการ
บริหาร                  

ทุนหมุนเวียน 
ไม่มีการก าหนด

ทิศทาง            
ยุทธศาสตร์

และ
เป้าประสงค์ของ
ทุนหมุนเวียน 

 

- คณะกรรมการ 
บริหาร         

ทุนหมุนเวียน
รับทราบและ

เห็นชอบทิศทาง             
ยุทธศาสตร์และ

เป้าประสงค ์
ที่ผู้บริหาร              

ทุนหมุนเวียน
น าเสนอ 

-  คณะกรรมการบรหิาร                 
ทุนหมุนเวียน

พิจารณา 
ใหค้วามเห็นชอบ 

ทิศทางยุทธศาสตร ์
และเป้าประสงค ์

ที่ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียนน าเสนอ 
โดยมีข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ 

2) การจัดให้มหีรือ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3 - 5ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัช ี
2563  ที่มี
คุณภาพและระบุ
องค์ประกอบส าคญั
ครบถ้วน 

10 แผนยุทธศาสตร ์
และ 

แผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

มีองค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์

แผนยุทธศาสตร์ 
หรือ

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

แผนยุทธศาสตร ์
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

แผนยุทธศาสตร์
หรือ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

มีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้

ได้จริง 
ในทางปฏิบัติ 

แผนยุทธศาสตร ์
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

มีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้ 

ได้จริง 
ในทางปฏิบัติ 

3) ระยะเวลาการ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์ระยะ
ยาว (3 – 5 ปี) 
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
2563 

10 เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์  

(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัช ี
2563 ภายใน
เดือนที่ 2 ของ
ปีบัญชีถัดไป 

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์  

(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 
2563 ภายใน
เดือนแรกของปี

บัญชีถัดไป 

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์  

(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 

2563  
หนึ่งเดือน  

ก่อนเริ่มปีบัญชี
ถัดไป 

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์  

(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัชี 

2563  
สองเดือน  

ก่อนเริ่มปีบัญชี
ถัดไป 

ทุนหมุนเวียนจัดส่ง
แผนยุทธศาสตร์ 

(3-5ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบญัช ี

2563  
ให้กระทรวงการคลัง 
1 เดือน ก่อนเริม่ปี

บัญชีถัดไป 
หมายเหตุ : 1. ประเมินผลหัวข้อ 5.1 จากแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563 ท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพร้อมข้อเสนอแนะ และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องอื่น 
 2. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนงานระยะยาว (3 – 5 ปี) เพื่อใช้ในปีต่อไปประกอบด้วยเน้ือหาท่ีส าคัญ ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ  

3. วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ 4. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 5. ยุทธศาสตร์ 6. เป้าหมายหลัก และ  
7. รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีครบถ้วนท้ัง 4 ด้าน 

 3. แผนปฏิบัติการประจ าปีหรือแผนการด าเนินงานระยะสั้นเพื่อใช้ในปีต่อไป (ปีบัญชี 2563) ประกอบด้วยเน้ือหาท่ีส าคัญ ได้แก่  
1. วัตถุประสงค์  2. เป้าหมาย 3. ขั้นตอน 4.ระยะเวลา 5. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน 6. ผู้รับผิดชอบ และ 7. 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
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2.  การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  
 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) คณะกรรมการ 
มีการตดิตามผล
การปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญ1ของทุน
หมุนเวียนอย่าง
ครบถ้วนและ
เพียงพอ 

25 มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญทั้งสิ้น         

1 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญทั้งสิ้น         

2 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญทั้งสิ้น         

3 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญทั้งสิ้น         

4 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
ส าคัญทั้งสิ้น         

5 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 
 

หมายเหตุ : 1 ผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน / 2. ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน
ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน / 3.ระบบบริหารความเสี่ยง / 4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ 5. ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล ท้ังนี้การติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญควรมีการติดตามผลอย่างช้าภายในสิ้นไตรมาสถัดไป 

- กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการประชุมน้อยกว่ารายไตรมาส ก าหนดให้สามารถใช้การเวียนเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบพร้อมมอบข้อสังเกตต่อผลการปฏิบัติงานท่ีส าคัญท้ัง 5 ด้าน ได้ตามความเหมาะสม 

 
 

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดให้มรีะบบ
ประเมินผลภายใน                 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีการประเมินผล 
ระดับองค์กร 

ที่เป็นระบบ และมี
หลักเกณฑ์ชัดเจน  

- มีการประเมินผล 
ผู้บริหารทุนหมุนเวยีน  
ที่เป็นระบบ โดยไม่มี

หลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์
และเป้าหมายระดบัองค์กร 

- มีการประเมินผลผู้บรหิาร
ทุนหมุนเวียน ท่ีเป็นระบบ  
โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
หลักเกณฑ์และเป้าหมาย

ระดับองค์กร  
 

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

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

การประเมิน เช่น ด้านการเงิน / ด้านการปฏิบัติการ / ด้านการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เป็นต้น 
โดยภายในแต่ละกรอบมีการระบุ ตัวชี้วัด นิยาม และเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ครบถ้วนชัดเจน และเช่ือมโยงกับบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปี
ที่ทุนหมุนเวียนด าเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง 

3. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนภายในทุนหมุนเวียน 
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4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา 
น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) มีการเปดิเผยข้อมูล
สารสนเทศท่ีครบถ้วน 
ถูกต้อง เช่ือถือได้ ทันกาล 

 

10 
 

มีการเปดิเผย 
ครบถ้วน 

< 7 ประเด็น 

มีการเปดิเผย
ครบถ้วน 

7 ประเด็น 
 

มีการเปดิเผย
ครบถ้วน 

8 ประเด็น 

มีการเปดิเผย
ครบถ้วน               

9 ประเด็น 

มีการเปดิเผย
ครบถ้วน              

10 ประเด็น
ขึ้นไป 

 

หมายเหตุ: 
1. ก าหนดพจิารณาประเมินผลจากสื่อสิ่งพมิพ์ รายงานประจ าปี website หรือช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ของทุนหมุนเวียน 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ / 2. ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจ 

ของทุนหมุนเวียน / 3. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน / 4. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน /                      
5. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ / 6. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี / 7. โครงการลงทุน      
ที่ส าคัญ (ถ้ามี) / 8. การจัดซ้ือจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี) / 9. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี / 10. การด าเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด / 11. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 
เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ 12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน าในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน 
 

5.   ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 10)  
 

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา 
น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ผลส าเร็จจากการก ากับดูแล 
ทุนหมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ ากว่า 

ปีท่ีผ่านมา          
0.5 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ ากว่า 

ปีท่ีผ่านมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท่ากับ 

ปีท่ีผ่านมา 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมมากกว่า            

ปีท่ีผ่านมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท่ากับ 

5 คะแนน 
หรือมากกว่า 
ปีท่ีผ่านมา          

0.5 คะแนน  
 

 

หมายเหตุ: 
1. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการสูงสุดที่ก ากับดูแลและเห็นชอบนโยบายและผลการด าเนินงานโดยรวมของ  

ทุนหมุนเวียน 
2. คะแนนประเมินผลโดยรวม หมายถึง คะแนนประเมินผลทุนหมุนเวียนโดยรวมของกรอบที่ 1 – 3 และ 6 ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติการ   

ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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เกณฑ์การประเมินส าหรับทุนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหารจัดการ 
 
ตัวชี วัดที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล  

หน่วยวัด  : ระดับ 

น  าหนัก   : ร้อยละ 5 
 
ค าจ ากัดความ : 
 การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการก าหนดเกณฑ์ช้ีวัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพื่อหาสาเหตุ วิเคราะห์ ควบคุม และให้ค าแนะน าในกรอบการท างาน   
ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยองค์ประกอบท่ีควรพิจารณา ประกอบด้วย 

1. การจัดให้มีปัจจัยพื นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย 
1.1 มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน1 เพื่อระบุงานและต าแหน่งงาน 

1.2 มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)2 เพื่อก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งงาน (ควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงสร้างทุนหมุนเวียน) 

1.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล3 เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้อง               
กับกลยุทธ์การท างานของหน่วยงานตนเอง โดยการก าหนดเป้าหมายการท างานจะต้องท าร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

2. การจัดท าและด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจ าปี (ร้อยละ 70) 
โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น จะต้องมีความท้าทายในกรอบการท างานที่ชัดเจน เกี่ยวข้องกับ              
การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้ ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
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รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผล ดังนี   
1. ปัจจัยพื นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1.1) โครงสรา้งการ
บริหารงานทุน
หมุนเวียน1 

10 อยู่ระหว่างการ
จัดท าโครงสร้าง
การบริหารงาน
ทุนหมุนเวียน 

จัดท าโครงสร้าง
การบริหารงาน
ทุนหมุนเวียน

แล้วเสร็จ 

โครงสร้างการ
บริหารงานทุน
หมุนเวียนได้รับ
ความเห็นชอบ

จากคณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

ภายใน  
ไตรมาส 3 

โครงสร้างการ
บริหารงานทุน
หมุนเวียนได้รับ
ความเห็นชอบ

จากคณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน  

ภายใน  
ไตรมาส 2 

โครงสร้างการ
บริหารงานทุน
หมุนเวียนได้รับ
ความเห็นชอบ

จาก
กระทรวงการคลัง
ภายในวันท่ี 21 

ส.ค. 62 

(1.2) มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง2 
และค าบรรยาย
ลักษณะงาน3 

10 อยู่ระหว่างการ
จัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

จัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
คณะ

กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน 

จัดท ามาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ

เห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง
ภายในวันท่ี 21 

ส.ค. 62 

•  ผ่านระดับ
คะแนน 3 
• จัดท าค า

บรรยายลักษณะ
งานแล้วเสร็จ

และได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารสูงสุด

ของทุน
หมุนเวียนภายใน

ไตรมาส 4 

•  ผ่านระดับ
คะแนน 3 
• จัดท าค า

บรรยายลักษณะ
งานแล้วเสร็จ 

และได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารสูงสุด

ของทุน
หมุนเวียนภายใน

ไตรมาส 3 
(1.3) การประเมินผล

การปฏิบัติงาน4 
10 มีการก าหนด

ตัวช้ีวัดแต่ยังอยู่
ในช่วงทดลอง
และยังไม่ได้
น ามาใช้จริง 

ก าหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผู้บริหาร
ระดับสูงของทุน
หมุนเวียนและใช้
ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวช้ีวัด
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูงและ
ผู้บริหารสายงาน

และใช้ในการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

การก าหนด
ตัวช้ีวัดใน

บุคลากรทุก
ระดับของทุน

หมุนเวียนและใช้
ในการ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
หรือ 4 
 ใช้
ประโยชน์จาก
ผลประเมินใน
การพิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนขั้น/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 ใช้
ประโยชน์จาก
ผลประเมินใน
การพัฒนา
บุคลากร 

หมายเหตุ:  
 1 โครงสร้างการบริหารงานของทุนหมุนเวียน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนมีกฎหมายก าหนดโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียนไว้เป็นการเฉพาะ ให้ทุนหมุนเวียนแจ้งโครงสร้างฯ ดังกล่าวให้
กระทรวงการคลังเพื่อทราบ 

 2 มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วย
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน 

3 ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะต้องมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 1. ชื่อต าแหน่ง  2. จุดประสงค์ของต าแหน่งงาน หรือหน้าที่          
ความรับผิดชอบหลัก 3. เป้าหมายของงาน 4. สายการบังคับบัญชา (งานนี้รายงานตรงต่อต าแหน่งใด มีอ านาจบังคับบัญชาต าแหน่งใดบ้าง              
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มีเพื่อนร่วมงานต าแหน่งอื่นใดบ้างรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเดียวกัน) 5. คุณสมบัติที่พึงมี เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ                     
6. วันที่จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 

 4  การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานให้กับทุนหมุนเวียน (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างงานจ้างเหมา) 
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2. การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ระดับความส าเร็จ
ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

70 
 

     

(1) การด าเนินงาน
ตามแผน  
ปฏิบัติการฯ1 

ปี 2562 

35 มีการด าเนินงาน
ตามแผน     

ปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบญัชี  

2562 
ได้ร้อยละ 60 

มีการด าเนินงาน
ตามแผน    

ปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบญัชี  

2562 
ได้ร้อยละ 80 

มีการด าเนินงาน 
ตามแผน 

ปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบญัชี  

2562 
ได้ร้อยละ 100 

มีการด าเนินงาน
ตามแผน       

ปฏิบัติการฯ  
ประจ าปีบญัชี  

2562 
ได้ร้อยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนที่ดีกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ฯ 
ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

หรือ 
- มกีารจัดท า
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ที่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบตา่งๆ 
อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจัย
ส าเรจ็ ปัญหา/
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  

มีการด าเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีบญัชี  

2562 
ร้อยละ 100 

โดยที ่
- มีผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนที่ดีกว่า
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ฯ 
ครบถ้วนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

และ 
- มีการจัดท า
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ที่ครอบคลุมถึง
องค์ประกอบต่างๆ  
อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ ปัจจัย
ส าเรจ็ ปัญหา/
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

(2) การจัดท า/
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์
และแผน  
ปฏิบัติการฯ
ประจ าปีบญัชี 
2563 

 

35 ไม่มีการจัดท า/
ทบทวน 

แผนยุทธศาสตร์2

และ  
แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบญัชี 
2563 

 

จัดท า / ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ฯ2

หรือ 
แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบญัชี  
2563              

ได้แล้วเสร็จภายใน
ปีบัญชี  

 

จัดท า / 
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ2

และ 
แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบญัชี 
2563            

ได้แล้วเสร็จ
ภายในปีบัญช ี

 

จัดท า / ทบทวน
แผนยุทธศาสตรฯ์2 

และ 
แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบญัชี 
2563             

ได้แล้วเสร็จภายใน
ปีบัญช ี

และได้รับ 
ความเห็นชอบ 

จัดท า / ทบทวน
แผนยุทธศาสตรฯ์2 

และ 
แผนปฏิบัติการฯ3

ประจ าปีบญัชี 
2563             

ได้แล้วเสร็จภายใน
ปีบัญช ี

และได้รับ 
ความเห็นชอบ 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน4 
 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน4 
รวมทั้งมีการสื่อสาร5

ให้ผู้บริหาร 
และหน่วยงาน

ภายใน 
ทุนหมุนเวียน 
ที่เกี่ยวข้อง 

รับทราบภายใน 
ปีบัญช ี2562 

 

 
หมายเหตุ:  

1 การค านวณร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการด าเนินงานได้ครบถ้วนและเป็นไป 
  ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
2 แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

• การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้ม                  
ในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน  

• การน าปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าหนึ่งในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

• การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของทุนหมนุเวียน  
• ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวยีน  
• ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารอัตราก าลัง และยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• การก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและตดิตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
• การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบตัิการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าป ี
ทั้งนี้ หากแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่มีการพิจารณาในประเด็นข้างต้น จะมีการปรับลดคะแนนประเด็นละ 0.50 00 
คะแนน จากคะแนนที่ได้จากการประเมินผลส าหรับตัวชี้วัดนี้ 

3  แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้  1. ชื่อแผนงาน 2. เป้าประสงค์ 3. ชื่อหน่วยงานและ                     
ชื่อผู้รับผิดชอบ 4. งบประมาณ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 6. เป้าหมายที่ท้าทาย  7. ตัวชี้วัดและ                     
ค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพและสามารถน าไปติดตามและประเมินผลได้จริง 

4  คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีนหรือคณะอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย 
5  การสื่อสารให้กับผู้บริหารและหน่วยงานภายใน ให้ด าเนินการตามช่องทางที่ด าเนินการที่เพียงพอและเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ

ตามช่องทางดังนี้ 1) หนังสือเวียน หรือ 2) การประชุมชี้แจง เป็นต้น 
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เกณฑ์การประเมินส าหรับทุนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ 
 
ตัวชี วัดที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล  

หน่วยวัด  : ระดับ 

น  าหนัก   : ร้อยละ 5 
 
ค าจ ากัดความ : 
 การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Master plan) 2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) และ 3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR 
enabler)  
โดยการประเมินจะมุ่งเน้น  

 รูปแบบ (Form) พิจารณาจากการมียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กระบวนการ ระบบ เครื่องมือที่มีความเพียงพอและ
สอดคล้องต่อการด าเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน 

 เนื้อหาสาระ (Substance) พิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กระบวนการ ระบบ เครื่องมือด้านบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กรเกิดจากการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ 

 การด าเนินงาน (Implementation) พิจารณาจากยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ กระบวนการ ระบบ เครื่องมือ ได้ถูกน ามาใช้
ได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

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

 ทั้งนี้ การประเมินทั้ง 3 มิติหลักข้างต้น มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้  
1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Master plan) (ร้อยละ 35) : เป็นการประเมิน

คุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล (ระยะสั้นและระยะยาว) ที่สอดคล้องและเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน  

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Development: HRD) (ร้อยละ 50) : เป็นการประเมินระบบงานด้าน HRM ได้แก่ การจัดการอัตราก าลัง 
(Workforce management) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากรของทุนหมุนเวียน (Performance Management) 
และด้าน HRD ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่งระยะยาว (Development roadmap) การพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(Individual development plan: IDP) การพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent management) การคัดเลือกและ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มผู้สืบทอดต 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. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR master plan) (ร้อยละ 35) 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1.1) แผนยุทธศาสตร์1

และแผนปฏบิัติการ
ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

30 อยู่ระหว่างการ
จัดท าหรือทบทวน
แผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏบิัติการ
ด้านทรัพยากร

บุคคล 
 

ร่างแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏบิัติ
การด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แล้วเสร็จ 

 แผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ด้านบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลได้รับ
ความเห็นชอบ
จากคณะกรรม
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรม 
การด้าน
ทรัพยากร
บุคคลของทุน
หมุนเวียนกอ่น
เร่ิมปีบัญชี 
 แผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ
ด้านบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลถูกสื่อสาร
ให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน
ภายในทุน
หมุนเวียนผ่าน
ช่องทางอย่าง
น้อย ดังนี้ 1. 
ระบบ
สารสนเทศ
ภายในทุน
หมุนเวียน 2. 
การจัดประชุม
ชี้แจง 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
 แผน
ยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีคุณภาพ
และมีองค์ประกอบ
เป็นส่วนใหญ่ (อย่าง
น้อย 4 
องค์ประกอบจาก
ทั้งหมด 6 
องค์ประกอบ) 

 
 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
 แผน
ยุทธศาสตร์ด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีคุณภาพ
และมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

(1.2) การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

5 ด าเนินการได้    
ร้อยละ 80 

ด าเนินการได้    
ร้อยละ 90 

ด าเนินการได้    
ร้อยละ 100 

 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
 สรุป
ปัญหา/แนว
ทางแก้ไขให้
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากร
บุคคลของทุน
หมุนเวียนหรือ
ผู้บริหารระดับสูงสุด
ได้รับทราบเพื่อให้
ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ 
ภายในปบีัญช ี

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
 สรุป
ปัญหา/แนว
ทางแก้ไขให้
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากร
บุคคลของทุน
หมุนเวียนหรือ
ผู้บริหารระดับสูงสุด
ได้รับทราบเพื่อให้
ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ 
ภายในปบีัญช ี
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

 มีผลงาน
ดีกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ทุก
แผนงาน 

หมายเหตุ:  
1 แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี ้

1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) และความเส่ียงด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน 

2) การน าปัจจัยส าเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าหนึ่งในการจัดท า/ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทั้ง การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM)  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) และสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR 
Enabler) 

4) การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน (HR strategy map) รวมถึงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน 

5) การก าหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน  
6) การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี ซ่ึงต้องมีการระบุ ดังนี้  

- ชื่อแผนงาน 
- เป้าประสงค์ 
- ชื่อหนว่ยงานผู้รับผิดชอบ 
- งบประมาณ (ถ้ามี) 
- ขั้นตอน และ ระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 
- ตัวชีว้ัดและเป้าหมายที่ท้าทาย มีคุณภาพ และสามารถน าไปติดตามและประเมินผลได้จริง 
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2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Development: HRD) (ร้อยละ 50) 
 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(2.1) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(Human 
Resource 
Management: 
HRM) 

      

2.1.1 การจัดการ 
อัตราก าลัง 
(Workforce 
manageme
nt) 

10  ค า
บรรยายลักษณะ
งาน2 ที่ครอบคลุม
ทุกต าแหน่งงานและ
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
หรือ 
 โครงสร้า
งทุนหมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
 

 ค า
บรรยายลักษณะ
งานที่ครอบคลุมทุก
ต าแหน่งงานและมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 
และ 
 โครงสร้า
งทุนหมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 
2 
 การ
วิเคราะห์
กระบวนการ
ท างานที่ส าคัญ  
(Workflow 
Analysis) หรือ
การศึกษาเวลา
ท างาน (Time 
and Motion  
study) รวมถึง
การวิเคราะห์
การทดแทน
อัตราก าลังที่เกิด
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
 การ
วิเคราะห์ผลผลิต
ประสิทธิภาพของ
พนักงาน 
(Employee 
productivity)    
เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดการ
อัตราก าลัง 

มีแนวทางที่ชัดเจนใน
การจัดการอัตราก าลัง

ประจ าปีและ
อัตราก าลังใน     

ระยะยาว ได้แก่  
 กรอบ
อัตราก าลัง 
 วิเคราะห์
ผลผลิตประสิทธิภาพ 
 วิเคราะห์
กระบวนการท างาน
ที่ส าคัญ 
 โครงสร้าง
ทุนหมุนเวียน 
 ค า
บรรยายลักษณะงาน 

2.1.2 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ของทุน
หมุนเวียน 
(Performance 
Management) 

15 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด3 แต่ยังอยู่

ในช่วงทดลองและยัง
ไม่ได้น ามาใช้จริง 

ก าหนดตัวชีว้ัดใน
ระดับผู้บริหาร

ระดับสูง4 ของทุน
หมุนเวียนและใช้ใน
การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ก าหนดตัวชีว้ัด
ในระดับผู้บริหาร

ระดับสูงและ
ผู้บริหารสายงาน

และใช้ในการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

การก าหนดตัวชี้วัดใน
บุคลากรทุกระดับ
ของทุนหมุนเวียน

และใช้ในการ
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
หรือ 4 
 ใช้
ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พิจารณา
ผลตอบแทน/เลื่อน
ขั้น/เลื่อนต าแหน่ง 
 ใช้
ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 

      

หมายเหตุ:  
2 ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะต้องมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 1. ชื่อต าแหน่ง  2. จุดประสงค์ของต าแหน่งงาน หรือหน้าที ่         
ความรับผิดชอบหลัก 3. เป้าหมายของงาน 4. สายการบังคับบัญชา (งานนี้รายงานตรงต่อต าแหน่งใด มีอ านาจบังคับบญัชาต าแหน่งใดบ้าง              
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มีเพื่อนร่วมงานต าแหน่งอื่นใดบา้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเดียวกัน) 5. คุณสมบัติที่พึงมี เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ                     
6. วันที่จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 

3 ตัวชี้วัดต้องสอดรับกับตัวชีว้ัดของทุนหมุนเวียน และ/หรือมาตรฐานงาน และ/หรือภารกจิและผลผลิตหลักของต าแหน่งงานนั้น 
4 ผู้บริหารระดับสูง รวมผู้บริหารระดับสงูสุดของทุนหมุนเวียน 

 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(2.2) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(Human 
Resource 
Development: 
HRD) 

      

2.2.1 การพัฒนา
บุคลากรราย
ต าแหน่ง
ระยะยาว 
(Developm
ent 
roadmap) 
การพัฒนา
บุคลากร
ประจ าปี 
(Individual 
developme
nt plan: IDP) 

15 อยู่ระหว่างการ
จัดท าเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากรราย

ต าแหน่ง 
(Development 

roadmap)  

การจัดท าเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากร

รายต าแหน่ง 
(Development 

roadmap)       
ทุกต าแหน่ง      

แล้วเสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุด
ของทุนหมุนเวียน 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 
2 
 การ
จัดท า
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าปี 
(Individual 
development 
plan: IDP) ที่
ครอบคลุม
บุคลากรทุก
ต าแหน่ง     
แล้วเสร็จ 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
 ด าเนินกา
รได้ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 
(Individual 
development 
plan: IDP)           
ไดร้้อยละ 80 
 จัดท า
รายงานสรุปการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี และ
รายงานให้ผู้บริหาร
สายงานและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด
ของทุนหมุนเวียนได้
รับทราบ            

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
 ด าเนินก
ารได้ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี (Individual 
development 
plan: IDP)           
ไดร้้อยละ 100 
 จัดท า
รายงานสรุปการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี และ
รายงานให้ผู้บริหาร
สายงานและ
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ            

2.2.2 การพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ 
(Talent 
management) 
การคัดเลือก
และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้
สืบทอด
ต าแหน่ง 
(Succession 
plan) 

10 แนวทางการ
คัดเลือกกลุ่มบุคลากร
ที่มีศักยภาพ (Talent 
pool) หรือ กลุ่มผู้สืบ

ทอดต าแหน่ง 
(Successor pool)                
แล้วเสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบจาก

คณะ
กรรมการบริหารทุน

หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ

ด้านทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียน 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 1 
 การ
จัดท าแผนงาน
ระยะสั้นและระยะ
ยาวในการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent 
pool) หรือ กลุ่มผู้
สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor pool)                
แล้วเสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียน 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 
2 
 การ
คัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ 
(Talent pool) 
หรือ กลุ่มผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง 
(Successor 
pool)                
แล้วเสร็จ และ
ผ่านความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียน    

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
 ด าเนินกา
รตามแผนงาน
ประจ าปีในการ
พัฒนากลุ่มบุคลากร
ที่มีศักยภาพ 
(Talent pool) หรือ 
กลุ่มผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 
(Successor pool)                
ได้ร้อยละ 100 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
ด าเนินการตาม
แผนงานประจ าปีใน
การพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent 
pool) และ กลุ่มผู้
สืบทอดต าแหน่ง 
(Successor pool)                
ได้ร้อยละ 100 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) (ร้อยละ 15) 
 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

3.1 การสร้างความผกูพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
(Employee 
Engagement & 
Satisfaction)  

5 อยู่ระหว่างการ
ส ารวจความผกูพัน
และความพึงพอใจ

ของบุคลากร 
(Employee 

Engagement & 
Satisfaction) 

สรุปผลการส ารวจ
ความผูกพันและ

ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

(Employee 
Engagement & 
Satisfaction)     

แล้วเสร็จ 

จัดท าแผนงาน
ประจ าปีที่มาจาก
การวิเคราะห์ผล

การส ารวจฯ     
เพื่อยกระดับ

ความผูกพันและ
ความพึงพอใจ

ของบุคลากรแล้ว
เสร็จ 

 ด าเนินงา
นตามแผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร
ได้ร้อยละ 80 
 จัดท า
รายงานสรุปการ
ด าเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานให้ผู้บริหาร
สายงานและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด
ของทุนหมุนเวียนได้
รับทราบ            

 ด าเนินงา
นตามแผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร
ได้ร้อยละ 100 
จัดท ารายงานสรุป
การด าเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานให้ผู้บริหาร
สายงานและ
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ            

       
3.2 ความปลอดภัย/

สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (Safety/ 
Health/Environme
nt: SHE)  

5 การก าหนด
ผู้รับผิดชอบในด้าน

ความปลอดภยั 
สุขอนามัย และ

สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

การก าหนดมาตรฐาน
ด้านสุขอนามยั ความ

ปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 

การจัดท า
แผนงานระยะสั้น

และระยะยาว
ด้านความ
ปลอดภัย 

สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 
แล้วเสร็จ และ

ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับ

สูงสุดหรือ
ผู้บริหารที่

รับผิดชอบ โดยมี
การก าหนด
ตัวชี้วัดและ

ด าเนินงานตาม
แผนงานด้านความ

ปลอดภัย สุขอนามยั 
และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
ประจ าป ีได้ร้อยละ 

100 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 4 
 ผลการ
ประเมินตามตัวชี้วัด
ด้านความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การท างานดีกว่า
หรือเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น  าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

เป้าหมายที่
ชัดเจน 

3.3 ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HR 
information 
system: HRIS) 

5 มีฐานข้อมูลที่
ส าคัญด้านทรัพยากร

บุคคล5 แต่ไม่
ครบถ้วน 

มีฐานข้อมูลที่ส าคัญ
ด้านทรัพยากรบุคคล

ที่ครบถ้วน 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 
2 
 มี
การจัดท าหรอืมี
ระบบการ
รายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
น ามาใช้
ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ
ด้านงานธุรการ
บุคคล 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 3 
 มีการ
จัดท าหรือมีระบบ
การรายงานขอ้มูล
ด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจในระดับ
สายงาน 

 ผ่าน
ระดับคะแนน 
4 
 มีการ
จัดท าหรือมีระบบ
การรายงานขอ้มูล
ด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

หมายเหตุ:  
5 ฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ต้องประกอบไปด้วย 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. ข้อมูลการท างาน 3. ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร   
4. ข้อมูลเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 5. ข้อมูลอัตราก าลัง  
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ค าอธิบายตัวชี วัดร่วมด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง 

ตัวชี วัดที่ 6 : การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

หน่วยวัด : ระดับ  

น  าหนัก : ร้อยละ 10 

ประกอบด้วยตัวช้ีวัดย่อย 3 ตัวช้ีวดั โดยมรีายละเอียดของตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินผล ดังนี ้
 

ตัวชี วัดที่ 6.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (ร้อยละ 3) 
 

ค าจ ากัดความ : 
 ระดับความส าเร็จในการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติพิจารณาจากการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการ
เบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2562 และการเบิกจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2562 

 

รายละเอียดเกณฑก์ารประเมินผลในแต่ละด้าน ดังนี  
 

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบลงทุน1 ที่เกิดขึ้นจริง2  
เทียบกับแผนการเบิกจ่าย 
งบลงทุน3 ประจ าปบีัญชี 
2562 

20 เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 8 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า              
มติ ครม.            
ร้อยละ 6 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า               
มติ ครม.             
ร้อยละ 4 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า  
มติ ครม.             
ร้อยละ 2 

เบิกจ่ายได ้
ตามมติ ครม.4 

(2)  ร้อยละการเบิกจ่าย
ภาพรวมที่เกดิขึ้นจริง5

เทียบกับแผนการเบิกจ่าย
ภาพรวม6 ประจ าปบีัญชี 
2562 

20 เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 8 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า            
มติ ครม.              
ร้อยละ 6 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า           
มติ ครม.              
ร้อยละ 4 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า  
มติ ครม.
ร้อยละ 2 

เบิกจ่ายได ้
ตามมติ ครม.4 

 
 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนไมม่งีบลงทุน ให้ถ่ายน้้าหนกัตัวชี้วัดย่อยในข้อ (1) ไปยังข้อ (2) ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ: 1 งบลงทุน หมายถึง งบที่ใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 2 การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ่ายงบลงทุนที่ทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายจริงในบัญชี 2562 

3 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน หมายถึง แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 
และรายจา่ยงบลงทุนที่เป็นภาระผูกพันจากปกี่อนที่ต้องน ามาเบิกจา่ยในปีบัญช ี2562 

4 มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินปีบัญชี 2562 
5 การเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ่ายภาพรวมที่ทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายจริงในปีบัญชี 2562 



กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี ๒๕62 
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6 แผนการเบิกจ่ายภาพรวม หมายถึง แผนการเบิกจ่ายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2562 และรายจ่ายภาพรวมที่เป็น
ภาระผูกพันจากปีก่อนที่ต้องน ามาเบิกจ่ายในปีบัญชี 2562 
การเบิกจ่ายภาพรวมและแผนการเบิกจ่ายภาพรวม (ตามหมายเหตุ 5 และ 6) สามารถปรับลดได้ตามภารกิจหรือลักษณะของการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 

 
สูตรการค านวณ   (1)   =                            การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญช ี2562 x 100 
                                 แผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปีบัญช ี2562 
 
 (2)    =                          การเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญช ี2562 x 100 
           แผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจ าปีบญัช ี2562 
ทั้งนี้  1.  หากในปีบัญช ี2562 ครม. ไม่มีมติในกรณดีังกล่าว ให้ปรับค่าเกณฑว์ัดระดบั 5 ดังน้ี 

- กรณีการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากบัร้อยละ 87 
- กรณีการเบิกจ่ายภาพรวม เท่ากับร้อยละ 96 

2.  หากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการต่อรองราคา ท าให้มูลค่าที่ท าสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่าแผนที่วางไว้ แต่ยังได้ผลงานเท่าเดิม ให้ปรับตัวเลขแผนงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการค านวณได้ 

3.  ในกรณีที่มีการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีบัญชี และมีแผนการเบิกจ่ายในปีบัญชีให้ทุนหมุนเวียนด าเนินการปรับ
แผนการเบิกจ่ายใน (1) และ (2)  

 

ตัวชี วัดที่ 6.2 :  การรายงานทางการเงิน (ร้อยละ 2) 
ค าจ ากัดความ : 

 การรายงานทางการเงินพิจารณาจากการบันทึกข้อมูลทางการเงินผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary 
Management System : NBMS) โดยต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การน าเข้าข้อมูล 10 บันทึกข้อมูล
ครบถ้วน  

จ านวน 8 เดือน 

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วน  

จ านวน 9 เดือน 

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วน  

จ านวน 10 เดือน 

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วน  

จ านวน 11 เดือน 

บันทึกข้อมูล
ครบถ้วน  

ครบ 12 เดือน 
2) การบันทึกรายงาน

การรับและการใช้
จ่ายเงินฯ งวดสิ้นปี
บัญชี 2562 

10 ไม่สามารถ
ด าเนินงาน 

- - - ด าเนินงาน                 
ได้ส าเรจ็ 

 

หมายเหตุ :  
1. ทุนหมุนเวียนต้องด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลและการน าส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัด

การเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS) 
2. การน าเข้าข้อมูล ให้ทุนหมุนเวียนน าเข้าและส่งข้อมูลงบทดลองเป็นรายเดือน และข้อมูลแผน – ผลรายรับและรายจ่าย ภายในวันที่ 10 

ของเดือนถัดไป ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) 
3. การบันทึกรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ งวดสิ้นปีบัญชี 2562  

3.1 ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) ให้จัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันสิ้นปีบัญชี 

3.2 ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มวันที่ 1 มกราคม (ทุนปีปฏิทิน) ให้จัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ให้กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นปีบัญชี จนถึงวันที่กรมบัญชีกลางได้ประทับตรารับหนังสือ ซ่ึงต้องมีรูปแบบ
และข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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ตัวชี วัดที่ 6.3 : การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(ร้อยละ 5) 

ค าจ ากัดความ : 
 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น  าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

- การด าเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบ
การจ่ายเงิน และ
การรับเงินของทุน
หมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

40 ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ร้อยละ 60 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย 

ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ร้อยละ 70 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย 

ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ร้อยละ 80 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย 

ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ร้อยละ 90 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย 

ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ด าเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกสไ์ด้
ร้อยละ 100 

ของกิจกรรมการ
รับ-จ่าย ท้ังหมด 

(ครบถ้วนทุก
กิจกรรม) 

 


