
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน

 

กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
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ก-9 

 

กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป!บัญชี ๒๕60 

 

ก-1 
 

กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป!บัญชี 2560 
 
 

เกณฑ�ประเมินผลฯ 
นํ้าหนัก 
(%) 

แนวทางการกําหนดตัวชี้วัด 

ด-านท่ี 1 
การเงิน 

10 
-/+10 

ตัวช้ีวัดด�านการเงินแบ�งกลุ�มตามประเภท
ทุนหมุนเวียน 5 ประเภท ได�แก�  

ตัวอย�างตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือการกู�ยืม อัตราการปล�อยสินเช่ือ  อัตราหน้ีค�างชําระ รายได�
ดอกเบ้ีย 

2. เพ่ือการจําหน�ายและการผลิต รายได�มากว�าค�าใช�จ�าย  การบริหารต�นทุนต�อ
หน�วย 

3. เพ่ือการบริการ การเบิกจ�ายงบประมาณ  การบรหิารค�าใช�จ�าย  
หรือรายได�การให�บริการ 

4. เพ่ือการสงเคราะห5และสวัสดิการ
สังคม 

การเบิกจ�ายงบประมาณ  การบรหิารค�าใช�จ�าย  
หรือรายได�นอกงบ 

5. เพ่ือการสนับสนุนส�งเสรมิ การเบิกจ�ายงบประมาณ  การบรหิารค�าใช�จ�าย  
หรือรายได�นอกงบ 

ด-านท่ี 2 
การสนองประโยชน5ต�อ

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

20 
-/+10 

พิจารณาจากการดําเนินงานท่ีตอบสนอง
ความต�องการความคาดหวังของผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสีย 

ตัวอย�างตัวช้ีวัด 

- ความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ1 ร�อยละความพึงพอใจของผู�ใช�บริการท่ีมีความพึงพอใจ
ต�อการดําเนินงานของทุนฯในระดบั 4 และ 5  

- การประเมินผลลัพธ5 (Outcome) 
ของการดําเนินงานของทุนฯ 

 

- การจัดการข�อร�องเรียน   ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการข�อร�องเรยีน 
การแก�ไขปEญหา และแนวทางแก�ไขอย�างเปGนรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป!บัญชี ๒๕60 

 

ก-2 
 

เกณฑ�ประเมินผลฯ 
นํ้าหนัก 
(%) 

แนวทางการกําหนดตัวชี้วัด 

ด-านท่ี 3 การปฏิบัติการ 40 
-/+10 

กําหนดตัวช้ีวัดไม�เกิน 
3 ตัวช้ีวัด โดยตัวช้ีวัดต�อง
สอดคล�องตามภารกิจหลัก
ของทุนหมุนเวียน 

ตัวอย�างตัวช้ีวัด 

- การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
(ตัวช้ีวัดร�วม)2 

- ความสําเร็จของการดาํเนินงานตามภารกิจ 
- การดําเนินงานตาม SLA  โดยพิจารณาจากระดับ

ความสําเร็จการดําเนินงานตาม SLA ท่ีกําหนด   
- การแก�ไขปEญหาท่ีเปGนข�อสังเกตจากหน�วยงานภายนอก

เช�น สตง. คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ กระทรวง
เจ�าสังกัด โดยพิจารณาจาก : ระดบัความสําเร็จใน 
การทําแผนแก�ไขปEญหาและดําเนินงานตามแผนงานท่ี
กําหนด 

ด-านท่ี 4 การบริหารพัฒนา
ทุนหมุนเวียน2 

30 
-/+10 

กําหนดเกณฑ5การประเมินผล 5 ด�าน 
− บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
− การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
− การตรวจสอบภายใน 
− การบริหารจัดการสารสนเทศ 
− การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

หมายเหตุ : 
1 กรณีท่ีทุนหมุนเวียนกําหนดตัวช้ีวัดในด�านการสนองประโยชน5ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจากการสํารวจความพึงพอใจของผู�มีส�วน

เกี่ยวข�อง และดําเนินงานสํารวจเอง ให�กําหนดกรอบนํ้าหนักไม�เกินร�อยละ 10 

 โดยหากกําหนดเปGนตัวช้ีวัด จะกําหนดช่ือตัวช้ีวัดคือ ร�อยละความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ และคํานิยามร�วมกัน คือร�อยละของผู�มา
ใช�บริการท่ีมีความพึงพอใจระดับ 4 (พึงพอใจ) และระดับ 5 (พึงพอใจมาก) เทียบกับจํานวนผู�ใช�บริการท่ีมีการสํารวจท้ังหมด (Top 
2 Boxes) ซ่ึงใช�แบบสอบถามรวมท้ังการสัมภาษณ5เปGนเคร่ืองมือในการเก็บข�อมูล โดยกําหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale 
ออกเปGน 5 ระดับ  ซ่ึงความหมายของแต�ละระดับเปGนดังต�อไปน้ี ระดับท่ี 1 หมายถึง ควรปรับปรุงอย�างเร�งด�วนระดับท่ี 2 หมายถึง 
ควรปรับปรุง  ระดับท่ี 3 หมายถึง ปานกลางระดับท่ี 4 หมายถึง พึงพอใจ และระดับท่ี 5 ระดับหมายถึง พึงพอใจมาก  ท้ังน้ีการ
สํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการครอบคลุมทุกกลุ�ม โดยกําหนดให�วิธีการวิเคราะห5ผลต�องทําการวิเคราะห5สถิติเชิงพรรณา เช�น 
ค�าสถิติความถี่ (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เปGนต�น เพื่อสรุปลักษณะตัวอย�าง และสามารถใช�
เปGนตัวแทนของข�อมูลได�  และจํานวนต�องเปGนไปตามหลักการทางสถิติ อย�างน�อยต�องเปGนตามหลักการ Yamane การกําหนดกลุ�ม
ตัวอย�างต�องครอบคลุมทุกกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การสุ�มตัวอย�างต�องกําหนดวิธีการท่ีชัดเจน เช�น การสุ�มอย�างเปGนระบบ 
(Systematic sampling) หรือการสุ�มตัวอย�างใช�การสุ�มตามสัดส�วน (Proportional random sampling) เปGนต�น รวมท้ังต�องมี
การวิเคราะห5ข�อมูลเชิงคุณภาพจากคําถามปลายเปhด จําแนกตามประเด็นต�างๆ เช�น ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะเกี่ยวกับความ
ต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เปGนต�น 

2 หมายถึง ตัวช้ีวัดร�วม 



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
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ก-3 
 

กรอบหลักเกณฑ�ตัวช้ีวัดด-านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ประจําป!บัญชี 2560 
 

เกณฑ5ประเมินผลฯ นํ้าหนัก (%) แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัด 

ด�านท่ี 4การบริหารพัฒนา 
ทุนหมุนเวียน 

30-/+10  

4.1 บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

6 - การจัดให�มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร5ระยะยาว (3 - 5 ปl) และแผนปฏิบัติ
การประจําปlบัญชี 2561 

- การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏบัิติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน 

- การจัดให�มรีะบบประเมินผลผู�บรหิารระดับสูงของทุนหมุนเวียน 
- การเปhดเผยข�อมลูข�าวสารแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
- ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุน

หมุนเวียน 
4.2 การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน 
6 พิจารณาองค5ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ 

COSO ERM  
- สภาพแวดล�อมการควบคุมภายในท่ีครบถ�วนเพียงพอ  
- การกําหนดวัตถุประสงค5การบริหารความเสี่ยง 
- การระบุความเสี่ยงระดับองค5กร 
- การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค5กร 
- การกําหนดแผนงานการบริหารความเสีย่งระดับองค5กร 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน 
- สารสนเทศและการสื่อสาร  
- การติดตามและประเมินผล 

4.3 การตรวจสอบภายใน 6 พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด�านการตรวจสอบภายใน 
กรณีมโีครงสร�างผู�ตรวจสอบภายใน 
- บทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยงานตรวจสอบ

ภายใน  
- ความเปGนอิสระของผู�ตรวจสอบภายใน 
- การจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําปl 
- การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- การปhดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัตติาม

ข�อเสนอแนะ 
กรณไีม�มโีครงสร�างผู�ตรวจสอบภายใน 
- การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- การปฏิบัติงานตามข�อเสนอแนะท่ีได�รับจาการตรวจสอบ  
- การทบทวนโครงสร�างองค5กรเพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการให�ทุนหมุนเวียน

มีผู�ตรวจสอบภายในประจําทุนหมนุเวียน 
4.4 การบริหารจัดการ

สารสนเทศ 
6 - การจัดทํา/ทบทวนแผนแม�บทสารสนเทศ ท่ีมีความสอดคล�องกับแผน

ยุทธศาสตร5 ท้ังวิสัยทัศน5 พันธกิจ และยุทธศาสตร5ท่ีสําคัญ และการจัดทํา 
แผนปฎิบัติการสารสนเทศ มีองค5ประกอบหลักท่ีดีครบถ�วน 

- การบริหารจัดการสารสนเทศ 
• การจัดให�มรีะบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตดัสินใจของ

ผู�บริหาร  
• ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู�ใช�บริการภายในทุนหมุนเวียน  
• ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู�ใช�บริการภายนอกทุนหมุนเวียน  

4.5 การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

6 - การจัดให�มีปEจจัยพ้ืนฐานด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร5ด�านการบริหารทรัพยากรบุคคล

และแผนปฏิบัติการประจําปl 



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
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ก-4 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดร7วมด-านท่ี 3 การปฏิบัติการ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1 : การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

หน7วยวัด : ระดับ  

นํ้าหนัก : ร-อยละ 5 

ประกอบด�วยตัวช้ีวัดย�อย 3 ตัวช้ีวัด โดยมรีายละเอียดของตัวช้ีวัด และเกณฑ5การประเมินผล ดังน้ี 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 การเบิกจ7ายเงินตามแผนการเบิกจ7ายท่ีได-รับอนุมัติ 
 

คําจํากัดความ : 
• ระดับความสําเร็จในการเบิกจ�ายเงินตามแผนการเบิกจ�ายท่ีได�รับอนุมัติพิจารณาจากการเบิกจ�ายงบลงทุนเทียบกับ

แผนการเบิกจ�ายงบลงทุนประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการเบิกจ�ายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจ�ายภาพรวม 
ประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

รายละเอียดเกณฑ�การประเมินผลในแต7ละด-าน ดังน้ี 
 

ประเด็นย7อยท่ีใช-พิจารณา นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ร�อยละการเบิกจ�าย 
งบลงทุน1 ท่ีเกิดข้ึนจริง2  
เทียบกับแผนการเบิกจ�าย 
งบลงทุน3 ประจําปl
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

20 เบิกจ�ายได� 
น�อยกว�า      
มติ ครม.    
ร�อยละ 8 

เบิกจ�ายได� 
น�อยกว�า              
มติ ครม.            
ร�อยละ 6 

เบิกจ�ายได� 
น�อยกว�า               
มติ ครม.             
ร�อยละ 4 

เบิกจ�ายได� 
น�อยกว�า  
มติ ครม.             
ร�อยละ 2 

เบิกจ�ายได� 
ตามมติ ครม.4 

(2)  ร�อยละการเบิกจ�าย
ภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง5

เทียบกับแผนการเบิกจ�าย
ภาพรวม6 ประจําปl
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

20 เบิกจ�ายได� 
น�อยกว�า      
มติ ครม.    
ร�อยละ 8 

เบิกจ�ายได� 
น�อยกว�า            
มติ ครม.              
ร�อยละ 6 

เบิกจ�ายได� 
น�อยกว�า           
มติ ครม.              
ร�อยละ 4 

เบิกจ�ายได� 
น�อยกว�า  
มติ ครม.
ร�อยละ 2 

เบิกจ�ายได� 
ตามมติ ครม.4 

 
 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีทุนหมุนเวียนไม�มงีบลงทุน ให�ถ�ายน้ําหนกัตัวชี้วัดย�อยในข�อ (1) ไปยังข�อ (2) ท้ังหมด 
 

หมายเหตุ: 1 งบลงทุน หมายถึง งบท่ีใช�ในการจัดหาครุภัณฑ5 ท่ีดินและส่ิงก�อสร�าง 
 2 การเบิกจ�ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ�ายงบลงทุนท่ีทุนหมุนเวียนเบิกจ�ายจริงในปlงบประมาณ 2560 

3 แผนการเบิกจ�ายงบลงทุน  หมายถึง แผนการเบิกจ�ายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และรายจ�ายงบลงทุนท่ีเปGนภาระผูกพันจากปlก�อนท่ีต�องนํามาเบิกจ�ายในปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4 มติ ครม. หมายถึง  มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองมาตรการเร�งรัดการติดตามการใช�จ�ายเงินปlงบประมาณ 2560 
5 การเบิกจ�ายภาพรวมท่ีเกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ�ายภาพรวมท่ีทุนหมุนเวียนเบิกจ�ายจริงในปlงบประมาณ 2560 

6 แผนการเบิกจ�ายภาพรวม หมายถึง แผนการเบิกจ�ายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายจ�าย
ภาพรวมท่ีเปGนภาระผูกพันจากปlก�อนท่ีต�องนํามาเบิกจ�ายในปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  การเบิกจ�ายภาพรวมและแผนการเบิกจ�ายภาพรวม (ตามหมายเหตุ 5 และ 6) สามารถปรับลดได�ตามภารกิจหรือลักษณะ     
ของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค5ของทุนหมุนเวียน 

 
สูตรการคํานวณ   (1)   =                    การเบิกจ�ายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงในปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 x 100 
                          แผนการเบิกจ�ายงบลงทุน ประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 (2)    =                    การเบิกจ�ายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริงในปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 x 100 
     แผนการเบิกจ�ายภาพรวม ประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป!บัญชี ๒๕60 

 

ก-5 
 

ท้ังน้ี  1.  หากในปlงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครม. ไม�มีมติในกรณดีังกล�าว ให�ปรับค�าเกณฑ5วัดระดับ 5 ดังน้ี 
- กรณีการเบิกจ�ายงบลงทุน เท�ากับร�อยละ 87 
- กรณีการเบิกจ�ายภาพรวม เท�ากับร�อยละ 96 

2.  หากการเบิกจ�ายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงน�อยกว�าแผนงบลงทุน เน่ืองจากความสามารถในการต�อรองราคา ทําให�มูลค�าท่ีทํา
สัญญาจัดซ้ือจัดจ�างต่ํากว�าแผนท่ีวางไว� แต�ยังได�ผลงานเท�าเดิม ให�ปรับตัวเลขแผนงบลงทุนท่ีใช�เปGนฐานในการคํานวณได� 

3.  ในกรณีท่ีมีการอนุมัติงบลงทุนเพ่ิมเติมระหว�างปlงบประมาณ และมีแผนการเบิกจ�ายในปlงบประมาณให�ทุนหมุนเวียน 
 ดําเนินการปรับแผนการเบิกจ�ายใน (1) และ (2)  

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.2 :  การรายงานการรับจ7าย และการใช-จ7ายเงินรายได-ท่ีไม7ต-องนําส7งเปBนรายได-แผ7นดิน 
 

คําจํากัดความ : 
• การรายงานการรับจ�าย และการใช�จ�ายเงินรายได�ท่ีไม�ต�องนําส�งเปGนรายได�แผ�นดิน พิจารณาจากการส�งรายงาน              

การรับจ�าย และการใช�จ�ายเงินฯ ให�กรมบัญชีกลาง นับถัดจากวันสิ้นปlงบประมาณ (1 ตุลาคม) จนถึงวันท่ี
กรมบัญชีกลางได�ประทับตรารับหนังสือจากส�วนราชการ และต�องมีรูปแบบท่ีถูกต�องครบถ�วน 

 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

- การจัดส�งรายงาน
การรับจ�าย และ  
การใช�จ�ายเงินฯ    
ให�กรมบัญชีกลาง 

20 80 วัน   75 วัน              70 วัน   65 วัน   60 วัน   

 
 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.3 :  การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 
 

คําจํากัดความ : 
• ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

- ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 
 

40 ไม�สามารถ
ดําเนินงาน 

- - - ดําเนินงาน                 
ได�สาํเรจ็ 

หมายเหตุ :  ในปlบัญชี 2560 หากไม�มีตัวช้ีวัดที่ 3.1.3 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ให�กระจายน้ําหนักของตัวช้ีวัดที่ 3.1.3                                       
ไปไว�ในตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 และ ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 ดังนี้ 
- ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 (1) ร�อยละการเบิกจ�ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงฯ ร�อยละ 10 และ (2) ร�อยละการเบิกจ�ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงฯ ร�อยละ 20 
- ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 การรายงานการรับจ�าย และการใช�จ�ายเงินรายได�ที่ไม�ต�องนําส�งเปGนรายได�แผ�นดินให�กรมบัญชีกลาง ร�อยละ 10 

 



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
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    ก-6 

คําอธิบายตัวช้ีวัดร7วมด-านท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1: บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

หน7วยวัด : ระดับ 

นํ้าหนัก : ร-อยละ 6 

 
คําจํากัดความ : 

• ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กําหนดเกณฑ5
ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีสําคัญ 5 ด�าน ได�แก� 
1. การจัดให�มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร5ระยะยาว (3 - 5 ปl) และแผนปฏิบัติการประจําปlบัญชี 2561 (ร�อยละ 30)  

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนดให�มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร5ระยะยาว (3 – 5 ปl) และ
แผนปฏิบัติการประจําปlบัญชี 2561 ท่ีมีองค5ประกอบครบถ�วน มีคุณภาพ และสอดคล�องกับวัตถุประสงค5จัดตั้ง
รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 

2. การติดตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร�อยละ 25) 
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย�าง
ครบถ�วนตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญได�แก�ด�านการเงิน ด�านท่ีไม�ใช�การเงินตามวัตถุประสงค5และภารกิจของ 
ทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
ทุนหมุนเวียนอย�างครบถ�วน เพียงพอและสม่ําเสมอท้ังปl 

3. การจัดให�มีระบบประเมินผลผู�บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (ร�อยละ 25) พิจารณาจากการประเมินผลผู�บริหาร
ระดับสูงท่ีเปGนระบบ โดยมีหลักเกณฑ5ชัดเจน สอดคล�อง และเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ5และเปuาหมายระดับองค5กร 

4. การเปhดเผยข�อมูลข�าวสารแก�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (ร�อยละ 10)  พิจารณาจากการเปhดเผยข�อมูลสารสนเทศท่ีครบถ�วน 
ถูกต�อง เช่ือถือได� ทันกาล 

5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร�อยละ 10) พิจารณาจากผล
คะแนนของทุนหมุนเวียนประจําปl ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง  
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    ก-7 

รายละเอียดเกณฑ�การประเมินผลในแต7ละด-าน ดังน้ี 
 

1.  การจัดให-มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร�ระยะยาว (3 - 5 ป!) และแผนปฏิบัติการประจําป!บัญช ี2561 
 

ประเด็นย7อยท่ีใช-
พิจารณา 

นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร5 และ
เปuาประสงค5ท่ี
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค5จัดตั้ง 
และพันธกิจของ 
ทุนหมุนเวียน 

15 คณะกรรมการ
บริหาร                  

ทุนหมุนเวียน 
ไม�มีการกําหนด

ทิศทาง            
ยุทธศาสตร5

และ
เปuาประสงค5ของ
ทุนหมุนเวียน 

 

- คณะกรรมการ 
บริหาร         

ทุนหมุนเวียน
รับทราบและ

เห็นชอบทิศทาง             
ยุทธศาสตร5และ

เปuาประสงค5 
ท่ีผู�บริหาร              

ทุนหมุนเวียน
นําเสนอ 

คณะกรรมการบรหิาร                 
ทุนหมุนเวียน

พิจารณา 
ให�ความเห็นชอบ 

ทิศทางยุทธศาสตร5 
และเปuาประสงค5 

ท่ีผู�บริหาร 
ทุนหมุนเวียนนําเสนอ 
โดยมีข�อสังเกตและ

ข�อเสนอแนะ 

2) การจัดให�มหีรือ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร5(3-5ปl) 
และแผนปฏิบัติ
การประจําปl
2561 ท่ีมีคุณภาพ
และระบุ
องค5ประกอบสําคัญ
ครบถ�วน 

15 แผนยุทธศาสตร5 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําปl 

มีองค5ประกอบ 
ไม�ครบถ�วน
สมบูรณ5 

แผนยุทธศาสตร5 
หรือ

แผนปฏิบัติการ
ประจําปl 

มีองค5ประกอบ
ครบถ�วน 

แผนยุทธศาสตร5 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําปl 

มีองค5ประกอบ
ครบถ�วน 

แผนยุทธศาสตร5
หรือ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําปl 

มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใช�

ได�จริง 
ในทางปฏิบัติ 

แผนยุทธศาสตร5 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําปl 

มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใช� 

ได�จริง 
ในทางปฏิบัติ 

หมายเหตุ : 1. ประเมินผลหัวข�อ 4.1 จากแผนยุทธศาสตร5 (3 – 5 ปl) และแผนปฏิบัติการประจําปl 2561 ท่ีได�รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพร�อมข�อเสนอแนะ และเอกสารท่ีเกี่ยวข�องอื่น 

 2. แผนยุทธศาสตร5 หรือแผนงานระยะยาว (3 – 5 ปl) เพ่ือใช�ในปlต�อไปประกอบด�วยเน้ือหาท่ีสําคัญ ได�แก� 1. วิสัยทัศน5 2. พันธกิจ  
3. วัตถุประสงค5 นโยบาย/เปuาประสงค5 4. ผลผลิต(Output) และผลลัพธ5(Outcome) 5. ยุทธศาสตร5 6.เปuาหมายหลัก และ  
7.รายละเอียดการวิเคราะห5ปEจจัยภายในและปEจจัยภายนอกท่ีครบถ�วนท้ัง 4 ด�าน 

 3. แผนปฏิบัติงานประจําปlหรือแผนการดําเนินงานระยะส้ันเพ่ือใช�ในปlต�อไป ประกอบด�วยเน้ือหาท่ีสําคัญ ได�แก� 1. วัตถุประสงค5  
2. เปuาหมาย 3 .ขั้นตอน4. ระยะเวลา 5.งบประมาณ ค�าใช�จ�าย หรือเงินลงทุน 6. ผู�รับผิดชอบ และ 7. ตัวช้ีวัดและเปuาหมาย
ของแผนงาน/โครงการ 

 4. แผนงานมีคุณภาพและสามารถนําไปใช�ได�จริงในทางปฏิบัติ หมายถึง แผนงานมีการแสดงความเช่ือมโยงและสอดคล�องกับ 
แผนยุทธศาสตร5และแผนปฏิบัติการประจําปlของหน�วยงานต�นสังกัด และมีความเช่ือมโยงสอดคล�องระหว�างวิสัยทัศน5 ยุทธศาสตร5 
และเปuาหมายระยะยาวกับวัตถุประสงค5จัดต้ังและพันธกิจท่ีทุนหมุนเวียนได�รับมอบหมาย/ทุกยุทธศาสตร5มีแผนงาน/โครงการย�อย
รองรับอย�างครบถ�วนทุกประเด็น / เปuาหมายระยะยาวมีการกําหนดในรูปเชิงปริมาณหรือรูปธรรมท่ีวัดผลได�และเปGนเปuาหมายท่ีมี
ความท�าทายต�อองค5กร นอกจากน้ันยังต�องมีการแปลงเปuาหมายระยะยาวดังกล�าวเปGนเปuาหมายระยะส้ันหรือรายปl และสามารถ
นําไปใช�จริงในทางปฏิบัติโดยมีงบประมาณ และบุคลากรดําเนินงานอย�างเปGนรูปธรรม 
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2.  การติดตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  
 

ประเด็นย7อยท่ีใช-
พิจารณา 

นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) คณะกรรมการ 
มีการตดิตามผล
การปฏิบัติงานท่ี
สําคัญ1ของทุน
หมุนเวียนอย�าง
ครบถ�วนและ
เพียงพอ 

25 มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

1 ด�าน 
เปGนรายไตรมาส 

 

มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

2 ด�าน 
เปGนรายไตรมาส 

 

มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

3 ด�าน 
เปGนรายไตรมาส 

 

มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

4 ด�าน 
เปGนรายไตรมาส 

 

มีการตดิตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

5 ด�าน 
เปGนรายไตรมาส 

 
 

หมายเหตุ : 1 ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบด�วย 1. ผลการดําเนินงานด�านการเงิน /2. ผลการดําเนินงานด�านไม�ใช�การเงิน
ตามวัตถุประสงค5และภารกิจของทุนหมุนเวียน / 3. ระบบบริหารความเส่ียง / 4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ 5. ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ท้ังน้ีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญควรมีการติดตามผลอย�างช�าภายในส้ินไตรมาสถัดไป 

 
 

3. การจัดให-มีระบบประเมินผลผู-บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน 

ประเด็นย7อยท่ีใช-
พิจารณา 

นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดให�มรีะบบ
ประเมินผลภายใน                 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีการประเมินผล 
ระดับองค5กร 

ท่ีเปGนระบบ และมี
หลักเกณฑ5ชัดเจน  

- มีการประเมินผล 
ผู�บริหารระดับสูง 

(ระดับ 1-3) ท่ีเปGนระบบ 
โดยไม�มีหลักเกณฑ5ชัดเจน

สอดคล�องและเช่ือมโยงกับ
หลักเกณฑ5และเปuาหมาย

ระดับองค5กร 

- มีการประเมินผลผู�บรหิาร
ระดับสูง (ระดับ 1-3)ท่ีเปGน

ระบบ โดยมีหลักเกณฑ5
ชัดเจนสอดคล�องและ

เช่ือมโยงกับหลักเกณฑ5และ
เปuาหมายระดับองค5กร  

 

หมายเหตุ: 
1. ผู�บริหารระดับสูง หมายถึง ผู�บริหารสูงสุด และผู�บริหารระดับสูงในตําแหน�งท่ีรองจากผู�บริหารสูงสุด 2 ระดับ โดยพิจารณาจากโครงสร�าง

บริหารทุนหมุนเวียน ตามพรบ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ 2558 /ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด�วยการขอจัดต้ัง การดําเนินงาน 
และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ท้ังน้ี กรณีท่ีทุนหมุนเวียนมีผู�บริหารระดับสูงไม�ครบ 3 ระดับ ให�ประเมิน
ผู�บริหารตามท่ีมีจริง 

2. การประเมินผลผู�บริหารระดับสูงท่ีเปGนระบบและมีหลักเกณฑ5ชัดเจน ได�แก� การกําหนดให�มีการประเมินผู�บริหารระดับสูง โดยมีกรอบการประเมิน 
เช�น ด�านการเงิน / ด�านการปฏิบัติการ / ด�านการสนองตอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และด�านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เปGนต�น โดย
ภายในแต�ละกรอบมีการระบุ ตัวช้ีวัด นิยาม และเปuาหมายของแต�ละตัวช้ีวัดท่ีครบถ�วนชัดเจน และเช่ือมโยงกับบันทึกข�อตกลงฯ ประจําปlท่ี
ทุนหมุนเวียนดําเนินการร�วมกับกรมบัญชีกลาง 

3. คณะกรรมการต�องมีส�วนร�วมในการจัดให�มีระบบประเมินผลผู�บริหารระดับสูงภายในทุนหมุนเวียน 
4. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการเปGนบุคคลเดียวกับผู�บริหารระดับสูง ให�อ�างอิงการประเมินจากบันทึกข�อตกลงฯ ประจําปlท่ีทุนหมุนเวียน

ดําเนินการร�วมกับกรมบัญชีกลาง หรืออาจเพิ่มเติมกรอบการประเมินอื่นได�ตามความเหมาะสม เช�น การประเมินสมรรถนะของผู�นําระดับสูง 
(Competency Evaluation) เปGนต�น  
 
 

  



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
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4. การเปHดเผยข-อมูลข7าวสารแก7ผู-มีส7วนได-ส7วนเสีย 

ประเด็นย7อยท่ีใช-พิจารณา 
นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) มีการเปhดเผยข�อมูล
สารสนเทศท่ีครบถ�วน 
ถูกต�อง เช่ือถือได� ทันกาล 

 

10 
 

มีการเปhดเผย 
ครบถ�วน 

< 7 ประเด็น 

มีการเปhดเผย
ครบถ�วน 

7 ประเด็น 
 

มีการเปhดเผย
ครบถ�วน 

8 ประเด็น 

มีการเปhดเผย
ครบถ�วน               

9 ประเด็น 

มีการเปhดเผย
ครบถ�วน              

10 ประเด็น
ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ: 
1. กําหนดพจิารณาประเมินผลจากส่ือส่ิงพมิพ5 รายงานประจําปl website หรือช�องทางการเปhดเผยข�อมูลข�าวสารอื่นๆ ของทุนหมุนเวียน 
2. ข�อมูลข�าวสารท่ีต�องเปhดเผย ได�แก� 1. ข�อมูลสารสนเทศด�านการเงิน และการบริหารงบประมาณ / 2. ข�อมูลการดําเนินงานตามภารกิจ 

ของทุนหมุนเวียน / 3. โครงสร�างการบริหารของทุนหมุนเวียน / 4. ข�อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู�บริหารทุนหมุนเวียน /                      
5. วัตถุประสงค5จัดต้ัง พันธกิจ และวิสัยทัศน5 / 6. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร5ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําปl / 7. โครงการลงทุนท่ี
สําคัญ (ถ�ามี) / 8. การจัดซ้ือจัดจ�าง และการประกาศประกวดราคา (ถ�ามี) / 9. นโยบายการกํากับดูแลองค5การท่ีดี / 10. การดําเนินงาน 
ตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต�นสังกัด / 11. กฎ มติ ค.ร.ม. ข�อบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 
เพื่อให�เอกชนท่ีเกี่ยวข�องได�ทราบ และ 12. สถานท่ีติดต�อเพื่อขอรับข�อมูลข�าวสาร และคําแนะนําในการติดต�อกับทุนหมุนเวียน 
 

5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร-อยละ 10)  
 

ประเด็นย7อยท่ีใช-พิจารณา 
นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ผลสําเร็จจากการกํากับดูแล 
ทุนหมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ํากว�า 

ปlท่ีผ�านมา          
0.5 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ํากว�า 

ปlท่ีผ�านมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท�ากับ 

ปlท่ีผ�านมา 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมมากกว�า            

ปlท่ีผ�านมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเท�ากับ 

5 คะแนน 
หรือมากกว�า 
ปlท่ีผ�านมา          

0.50 คะแนน  
 

 

หมายเหตุ: 
1. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีน หมายถึง คณะกรรมการสูงสุดท่ีกํากับดูแลและเห็นชอบนโยบายและผลการดําเนินงานโดยรวมของ 

ทุนหมุนเวียน 
2. คะแนนประเมินผลโดยรวม หมายถึง คะแนนประเมินผลทุนหมุนเวียนโดยรวมของกรอบท่ี 1 – 4 ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.2: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

หน7วยวัด : ระดับ 

นํ้าหนัก : ร-อยละ 6 
 
คําจํากัดความ : 

การวัดระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด�านการบริหารความเสี่ยง กําหนดประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังน้ี 
1. สภาพแวดล�อมการควบคุมภายใน(ร�อยละ 7) พิจารณาจากการจัดให�มีระบบข�อร�องเรียน  ช�องทางการรับข�อร�องเรียน 

รวมท้ังการจัดทํารายงานสรุปเก่ียวกับข�อร�องเรียนภายในองค5กรนําเสนอผู�บริหารขององค5กร 
2. การกําหนดวัตถุประสงค5การบริหารความเสี่ยง (ร�อยละ 8) พิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงค5การบริหารความเสี่ยง

ซ่ึงปรากฎผ�านคู�มือการบริหารความเสี่ยง ท่ีมีองค5ประกอบท่ีดีอย�างครบถ�วน  
3. การระบุความเสี่ยงระดับองค5กร (ร�อยละ 15) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค5กร โดยการนําเกณฑ5การพิจารณา

ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอควบคู�ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค5กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ี
เหลืออยู� (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค5กร (ร�อยละ 15) พิจารณาจากการประเมินระดับความรุนแรงท้ัง
โอกาสและผลกระทบของปEจจัยเสี่ยงซ่ึงประกอบด�วยโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดต�อความเสี่ยงระดับองค5กร รวมท้ังการ
นําฐานข�อมูลมาใช�ในการพิจารณากําหนดระดับความรุนแรง  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (ร�อยละ 15) พิจารณาจากการกําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค5กรครบ 
ทุกปEจจัยเสี่ยงระดับองค5กร โดยมีการวิเคราะห5 Cost - Benefit ในแต�ละทางเลือกในการจัดการ  

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร�อยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและท่ีไม�ใช�ทางการเงินโดย
ผู�บริหารสูงสุดและผู�บริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร�อยละ 25) พิจารณาจากการใช�สารสนเทศเพ่ือสนับการสนุนการติดตามการดําเนินกิจกรรม
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผ�านการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได�ครบถ�วน และความเสี่ยง
ระดับองค5กรสามารถลดระดับความรุนแรงได�ตามเปuาหมายท่ีกําหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (ร�อยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมด�วยตนเอง (Control Self-
Assessment : CSA) 



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป!บัญชี ๒๕60 
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รายละเอียดเกณฑ�การประเมินผลในแต7ละด-าน ดังน้ี 
 
1. สภาพแวดล-อมการควบคุมภายใน  
 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดให�มรีะบบ 
ข�อร�องเรียน ช�องทาง 
การรับข�อร�องเรยีน1

และการจัดทํา
รายงานสรุปเก่ียวกับ
ข�อร�องเรียนภายใน
องค5กรนําเสนอ
ผู�บริหารขององค5กร 

7 มีการระบุ
ช�องทางรับ 
ข�อร�องเรียน

และมีการจัดทํา
รายงานสรุป

นําเสนอ 
เปGนรายปl 

มีการระบุ
ช�องทางรับข�อ

ร�องเรียน 
และเสนอ 

แนวทางแก�ไข 
พร�อมท้ังมีการ
จัดทํารายงาน
สรุปนําเสนอ 
เปGนรายปl 

มีการระบุ
ช�องทางรับข�อ
ร�องเรียนและ 
มีการจัดทํา
รายงานสรุป
นําเสนอเปGน             
รายไตรมาส 

มีการระบุช�องทาง        
รับข�อร�องเรียนและ
เสนอแนวทางแก�ไข  
พร�อมท้ังมีการจัดทํา
รายงานสรุปนําเสนอ 

เปGนรายไตรมาส 

มีการระบุช�องทาง 
รับข�อร�องเรียนและ
เสนอแนวทางแก�ไข  
พร�อมท้ังมีการจัดทํา
รายงานสรุปนําเสนอ

เปGนรายเดือน 

 

หมายเหตุ : 
1 

ช�องทางการรับข�อร�องเรียน เช�น 1. ร�องเรียนต�อผู�บริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) 2. ศูนย5รับข�อร�องเรียน (Call cebter / e-mail / webboard) 
3. ตู�แสดงความคิดเห็น 4. หัวหน�าหน�วยงาน (ต�นสังกัด) และ 5. หน�วยงานภายนอก 

 

2. การกําหนดวัตถุประสงค�การบริหารความเสี่ยง  
 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดทํา/ทบทวน
คู�มือการบรหิาร 

ความเสีย่ง
1
 

8 ไม�ม ี
การจัดทํา/
ทบทวนคู�มือ
การบริหาร
ความเสีย่ง 

ทุนหมุนเวียน 
อยู�ระหว�าง

จัดทํา/ทบทวน
คู�มือการ

บริหารความ
เสี่ยง 

คู�มือการบรหิาร
ความเสีย่งของ
ทุนหมุนเวียน 

แล�วเสร็จ โดยมี
องค5ประกอบท่ีด ี
ของคู�มือครบถ�วน1 

ครบถ�วนตาม 
ระดับ 3 และคู�มือการ

บริหาร 
ความเสีย่งผ�านความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ�วนตาม 
ระดบั 4 และ
เผยแพร�คู�มือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ให�กับผู�บริหารและ
พนักงาน 

ในองค5กร 
 

หมายเหตุ : 
1
องค5ประกอบของคู�มือการบริหารความเส่ียงท่ีดี ประกอบด�วย 

1. โครงสร�างการบริหารความเส่ียงขององค5กร  
2. นโยบาย วัตถุประสงค5ของการบริหารความเส่ียง  
3. การระบุความเส่ียง  
4. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลําดับความเส่ียงจากผลการวิเคราะห5ความเสียหายข�างต�น  
5. การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต�อความเส่ียงท่ีระบุไว�  โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดค�าใช�จ�ายและผลประโยชน5ท่ีได� 

(Cost - Benefit) และระดับความเส่ียงท่ียอมรับได�ของความเส่ียงท่ีเหลืออยู� (Residual Risk) ขององค5กร   
6. การทํารายงานการบริหารความเส่ียงและการประเมินผลการบริหารความเส่ียง 

ในกรณีที่มีคู�มือการบริหารความเส่ียงอยู�แล�ว ให�มีการทบทวนคู�มือบริหารความเส่ียงทุกปl หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงด�านการบริหารความเส่ียง 
 
  



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป!บัญชี ๒๕60 
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3. การระบุความเสี่ยงระดับองค�กร 
 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การระบุความเสี่ยง
ระดับองค5กร1 

15 มีการระบุ
ปEจจัยเสี่ยง

ระดับองค5กร  
แต�ไม�สอดคล�อง
กับกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

มีการระบุ
ปEจจัยเสี่ยง

ระดับองค5กร  
โดยมเีกณฑ5
การพิจารณา
ระบบการ

ควบคุมภายใน
ท่ีเพียงพอ

ควบคู�ไปกับ
การระบุ 

ความเสีย่ง
ระดับองค5กร 

ครบถ�วนตาม
ระดับ 2  

และการระบุ
ปEจจัยเสี่ยง 

ระดับองค5กร  
ได�พิจารณาถึง

ระดับความเสี่ยง
ท่ีเหลืออยู� 

(Residual Risk) 
หลังจากการ

ควบคุมภายใน 

ครบถ�วนตาม 
ระดับ 3 

และปEจจัยเสีย่ง
ระดับองค5กร  

มีความเช่ือมโยงกับ
เปuาหมายประจําปl
ของทุนหมุนเวียน 

ครบถ�วนตาม 
ระดับ 4 

และสามารถแสดง
ถึงความเช่ือมโยง
ระหว�างปEจจัย
เสี่ยงท่ีเหลืออยู� 
ในปlก�อนหน�า 

กับปlท่ีประเมินได�
ชัดเจน 

 

หมายเหตุ : 
1 

การระบุ/บ�งช้ีความเส่ียง กําหนดให�แยกเปGน 4 ด�าน ตามท่ีกระทรวงการคลังระบุ ได�แก� ความเส่ียงด�านการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงด�านการ
ดําเนินงาน (Operational Risk) ความเส่ียงด�านธุรกิจ (Business Risk) และความเส่ียงจากเหตุการณ5ภายนอก (Event Risk) เปGนต�น หรือ ความเส่ียง 
4 ด�านตามหลักเกณฑ5ของ COSO ERM ท่ีแบ�งออกเปGน Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) 
และในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไม�มีความเส่ียงด�านใดด�านหน่ึง ให�อธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน 

 

4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค�กร 
 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินระดับ
ความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงระดับ
องค5กร1 
(ระดับความรุนแรง = 
โอกาส x ผลกระทบ) 

15 ไม�มีการประเมิน
ระดบัความรนุแรง
ของความเสี่ยง
ระดับองค5กร 

มีการประเมิน
เฉพาะโอกาส
หรือผลกระทบ
ของความเสี่ยง
ระดับองค5กร 

มีการประเมิน 
ท้ังโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุกความเสีย่ง 
ระดับองค5กร 

มีการประเมิน 
ท้ังโอกาสและ

ผลกระทบ 
ครบทุกความเสีย่ง 
ระดับองค5กร โดยใช�

ฐานข�อมูลของ 
ทุนหมุนเวียน  

ในการพิจารณา 

ครบถ�วนตาม 
ระดับ 4 รวมถึง 

มีการจัดทําแผนภาพ               
ความเสีย่งระดบั

องค5กร (Risk Profile) 2 

 

หมายเหตุ : 
1 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเส่ียง ให�ดําเนินการตามความเส่ียงท่ีระบุในข�อ 3, 5, 7 การกําหนดแผนงานและดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง อ�างอิงจากข�อ 4

 

2 
Risk Profile (แผนภูมิความเส่ียง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปEจจัยเส่ียงโดยรวม โดยแสดงเปGนพิกัดของโอกาสและ
ผลกระทบ โดยใช�ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ท้ังน้ี Risk Profile จะแสดงให�เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปEจจัยเส่ียงองค5กร และแสดงให�เห็น
ถึงขอบเขตของความรุนแรงท่ีองค5กรยอมรับได� (Risk Boundary) เพื่อให�องค5กรได�กําหนดเปGนเปuาหมายในภาพรวมว�าจะต�องบริหารความเส่ียงจนมี
ระดับความรุนแรงลดลงจนอยู�ในระดับดังกล�าว
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5. การตอบสนองความเสี่ยง 
 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การกําหนดแผนงาน
การบริหารความ
เสี่ยงระดับองค5กร 

15 ไม�ม ี
การกําหนด
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสีย่ง 

มีการกําหนด
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสีย่ง 

มากกว�าร�อยละ 
50 ของความ
เสี่ยงระดับ

องค5กร 

มีการกําหนด 
แผนบริหาร 
ความเสีย่ง 
ครบทุก               

ปEจจัยเสี่ยง 
ระดับองค5กร 

มีการกําหนด 
แผนบริหาร 
ความเสีย่ง 

ครบทุกปEจจัยเสี่ยง 
ระดับองค5กร 

โดยมีการวิเคราะห5 
Cost-Benefit 

ในแต�ละทางเลือก 

ครบถ�วนตามระดบั 
4 รวมถึง 

แผนบริหาร 
ความเสีย่งผ�าน 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 
 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน 
 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ผู�บริหารสูงสุดและ
ผู�บริหารระดับรอง 
มีการสอบทาน1 

รายงานทางการเงิน
และรายงานท่ีไม�ใช�
ทางการเงิน2 

10 ไม�มีการสอบทาน
รายงาน 

 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงินหรือ 

ท่ีไม�ใช�ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

และ 
ท่ีไม�ใช�ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงินและ 

ท่ีไม�ใช�ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส และมี
การสอบทานท่ีมคีวามถ่ี
มากกว�ารายไตรมาส  

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

และ 
ท่ีไม�ใช�ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

และมกีารสอบทาน 
เปGนรายเดือน 
ครบ 12 เดือน 

 

หมายเหตุ: 
1
 การสอบทานของผู�บริหารหมายถึง การพิจารณาความครบถ�วน ถูกต�อง น�าเช่ือถือ เช�น การรับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุม เปGนต�น 

2 รายงานทางการเงิน ประกอบด�วย ผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องต�น งบทดลอง) และรายงานท่ีมิใช�ทางการเงิน 
เปGนรายงานผลการดําเนินงานขององค5กร เช�น ผลการดําเนินงานตามภารกิจ แผนยุทธศาสตร5 นโยบายหน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง ตัวช้ีวัดทุนหมุนเวียนท่ี
สําคัญ เปGนต�น 

 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การใช�สารสนเทศเพ่ือ
สนับการสนุนการ
ติดตามการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

 
 
 

25 ไม�สามารถ
ดําเนินงานตาม
แผนบริหาร 
ความเสีย่งได� 

สามารถ
ดําเนินงาน 
ตามแผน

บริหารความ
เสี่ยงได�
มากกว�า 

ร�อยละ 50  
ของแผน 

 

ดําเนินงาน 
ตามแผน 

บริหารความ
เสี่ยงได�ครบถ�วน 

ครบทุก 
ปEจจัยเสี่ยง 

ครบถ�วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ความเสีย่งระดบัองค5กร 
ลดลงได�มากกว�า 

ร�อยละ 50 
ของเปuาหมายรวมตาม

แผน 
ความเสีย่ง 

ครบถ�วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ระดับความรุนแรง
ของปEจจัยเสี่ยง 
ทุกปEจจัยเสีย่ง 

สามารถลดลงได� 
ตามเปuาหมาย 

ท่ีกําหนด 
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8. การติดตามผลและการประเมนิผล 
 

ประเด็นย7อย 
ท่ีใช-พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินผลการ
ควบคุมด�วยตนเอง 
(Control Self-
Assessment : CSA) 
ครบถ�วนท้ังองค5กร  
(ระดับฝ~าย/หน�วยงาน
ภายใน) 

2 ไม�มีการ
ประเมิน CSA 

- มีการประเมิน 
CSAไม�ครบถ�วน 

ท้ังองค5กร 

- มีการประเมิน 
CSA ครบถ�วน 

ท้ังองค5กร 

(2) การส�งรายงาน 
การประเมินตนเอง 
ตามระเบียบ คตง.  
ข�อ 6 

2 ไม�ส�งผลการ
ประเมิน/ส�ง 

ผลการประเมิน
ล�าช�ากว�า

กําหนดเวลา 

- - - ทันตามกําหนดเวลา 
(ภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต�สิ้นปlบัญชี) 

(3) การประเมินการ
ควบคุมอย�างเปGน
อิสระท่ัวท้ังองค5กร 
(Independent 
Assessment : IA) 

1 ไม�มีการประเมิน 
IA 

- มีการประเมิน IA 
เฉพาะบาง CSA 

- มีการประเมิน IA 
ครบถ�วนทุก CSA 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.3 : การตรวจสอบภายใน 

หน7วยวัด : ระดับ 

นํ้าหนัก : ร-อยละ 6 
 
คําจํากัดความ : 
 

ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด�านการตรวจสอบภายใน กําหนดเกณฑ5ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีสําคัญ 
ดังน้ี 

 
กรณีทุนท่ีมีโครงสร-างผู-ตรวจสอบภายใน 
1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยงานตรวจสอบภายใน (ร�อยละ 20) พิจารณาจาก

การจัดให�มีคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดทํากฎบัตรของหน�วยงานตรวจสอบภายในนําเสนอคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และการให�คําปรึกษาด�านการตรวจสอบภายในแก�ฝ~ายบริหารอย�างเปGนรูปธรรม 

2. ความเปGนอิสระ (ร�อยละ 20) พิจารณาจากโครงสร�างองค5กรส�งเสริมให�ผู�ตรวจสอบภายในมีความเปGนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และความเปGนอิสระเท่ียงธรรมของผู�ตรวจสอบภายใน 

3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําปl (ร�อยละ 35 ) พิจารณาจากการจัดทําแผนตรวจสอบ
ระยะยาว และการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปlท่ีเปGนระบบ และการนําความเห็นของฝ~ายบริหารมาเปGนส�วน
หน่ึงของการจัดทําแผน 

4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (ร�อยละ 15) พิจารณาจากการจัดทําแนวทางการตรวจสอบ
ครบทุกเรื่องท่ีตรวจสอบ และมีองค5ประกอบครบถ�วน 

5. การปhดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข�อเสนอแนะ (ร�อยละ 30) พิจารณาจาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต�การเปhดการตรวจสอบการตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบ และการมีระบบใน
การติดตามการปฏิบัติงานตามข�อเสนอแนะ 

 
กรณีทุนท่ีไม7มีโครงสร-างผู-ตรวจสอบภายใน 
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ร�อยละ 50) พิจารณาจากการได�รับการตรวจสอบภายในประจําปlบัญชีจาก  

ผู�ตรวจสอบภายในของส�วนราชการต�นสังกัด และผู�บริหารทุนหมุนเวียนได�เข�าร�วมประชุมปhดการตรวจสอบ และได�รับ
รายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล�าวต�อคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน   

2. การปฏิบัติงานตามข�อเสนอแนะท่ีได�รับจาการตรวจสอบ (ร�อยละ 50) พิจารรณาจาก การปฏิบัติตามข�อเสนอแนะ
และแก�ไขแล�วได�ตามระยะเวลาท่ีกําหนดและรายงานผลดังกล�าวต�อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 
 

  



กรอบหลักเกณฑ�การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจําป!บัญชี ๒๕60 

 

    ก-16 

รายละเอียดเกณฑ�การประเมินผลในแต7ละด-าน ดังน้ี 
 

1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน7วยงานตรวจสอบภายใน  
 

ประเด็นย7อย
พิจารณา 

นํ้าหนัก
(ร-อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) บทบาท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 ไม�มีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
จัดทํากฎบัตร1 

ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบแล�ว

เสร็จ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไม�ครบทุก
ไตรมาส เพ่ือ

พิจารณาประเด็นท่ี
สําคัญเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของ
หน�วยตรวจสอบ

ภายใน2 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไตรมาสละ 
1 ครั้ง เพ่ือ

พิจารณาประเด็นท่ี
สําคัญเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของ
หน�วยตรวจสอบ

ภายใน2 

(2) การจัดทํากฎบัตร
ของหน�วย
ตรวจสอบภายใน 

 

5 มีการจัดทํา 
กฎบัตรท่ีมี

ประเด็นสําคัญ
ไม�ครบถ�วน 

- มีการจัดทํา 
กฎบัตรท่ีมี

ประเด็นสําคัญ
ครบถ�วน 

และกฎบัตรได�รับ
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/

ผู�บริหารสูงสุด 
ของทุนหมุนเวียน 

- มีการจัดทํา 
กฎบัตรท่ีม ี

ประเด็นสําคัญ
ครบถ�วน 

และกฎบัตรได�รับ
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ผู�บริหาร

สูงสุดของทุน
หมุนเวียนและ 

มีการแจ�งเวียนกฎบัตร
ให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ 

(3) บทบาทของ
หน�วยตรวจสอบ
ภายในท่ีครบถ�วน 

5 หน�วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด�านข�อมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

- หน�วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด�านข�อมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 

(Financial)การ
ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบต�างๆ 
(Compliance) 

และการดําเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ

องค5กร 
(Operation) 

- หน�วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด�านข�อมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 

(Financial)การ
ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบต�างๆ 
(Compliance) 

และการดําเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ
องค5กร (Operation)  

และระบบ
สารสนเทศ 
(IT Audit) 
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ประเด็นย7อย
พิจารณา 

นํ้าหนัก
(ร-อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(4) บทบาทในการให�
คําปรึกษา 

5 ไม�มีการให�
คําปรึกษาแก�
ฝ~ายบรหิาร 

มีการให�
คําปรึกษา 

ตามแนวทาง
การตรวจสอบ3

บางเรื่อง4 

มีการให�คําปรึกษา
ตามแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ครบทุกเรื่อง 

มีการให�คําปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ5

บางส�วน6 

มีการให�คําปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ
ครบถ�วน7 

 
หมายเหตุ : 
1 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต�องสอดคล�องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และต�องได�รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน

 

2 
ประเด็นท่ีสําคัญของการดําเนินงานของหน�วยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การสอบทานแผนฝ�กอบรม 
การแต�งต้ังโยกย�ายถอดถอนหัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิบัติงานตามข�อเสนอแนะ

 

3 
การให�คําปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การให�ข�อเสนอแนะจากประเด็นท่ีตรวจพบ ซ่ึงปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

 

4 
การให�ข�อเสนอแนะไม�ครบทุกประเด็นท่ีผู�ตรวจสอบออกข�อตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ

 

5 
การให�คําปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การให�บริการให�คําแนะนําปรึกษาแก�หน�วยงานต�างๆ ซ่ึงในบางคร้ังทําหน�าท่ีเปGน 

ผู�ประสานงาน และมีส�วนร�วมในการแลกเปล่ียนประสบการณ5 ความรู�กับผู�ท่ีได�รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงและการบริหาร  
การควบคุม รวมท้ังการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 

6 
การให�คําปรึกษาอย�างไม�เปGนทางการ เช�น การให�คําปรึกษาทางโทรศัพท5 หรือการให�คําปรึกษาโดยวาจา

 

7 
การให�คําปรึกษาอย�างเปGนทางการโดยมีการถาม-ตอบ โดยมีการทําหนังสือถาม-ตอบอย�างเปGนลายลักษณ5อักษร

 

 
2. ความเปBนอิสระ 
 

ประเด็นย7อยพิจารณา นํ้าหนัก 
(ร-อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) โครงสร�างองค5กร 
มีความเปGนอิสระ 

 

10 โครงสร�าง
องค5กร 

ไม�ส�งเสรมิให�
ผู�ตรวจสอบ

ภายในมีความ
เปGนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

- - - โครงสร�างองค5กร
ส�งเสริมให�ผู�ตรวจ

สอบภายในมี
ความเปGนอิสระใน

การปฏิบัติงาน 

(2) ความเปGนอิสระ 
เท่ียงธรรมของ 
ผู�ตรวจสอบภายใน 

10 ผู�ตรวจสอบ
ภายในได�รับ
มอบหมายให�

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ไม�ใช�งานท่ี
เก่ียวกับการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

- - - ผู�ตรวจสอบ
ภายในไม�ได�รับ
มอบหมายให�

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ไม�ใช�งานท่ี
เก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 
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3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป!  
 

ประเด็นย7อยพิจารณา นํ้าหนัก 
(ร-อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การวางแผนตรวจสอบ
ระยะยาว1 /2 

 

-/5 ไม�มีการ
วางแผน

ตรวจสอบ
ระยะยาว 

- แผนการตรวจสอบระยะ
ยาวมีการประเมินความ
เสี่ยงค�อนข�างเปGนระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวมีการ

ประเมินความเสี่ยง
เปGนระบบ3 

(2) การจัดทําแผน
ตรวจสอบประจําปl 
พ.ศ. 2560 ตาม
ความเสีย่ง 

10/5 ไม�มีการ
วางแผน

ตรวจสอบ
ประจําปl 

- แผนการตรวจสอบ
ประจําปlมีการประเมิน
ความเสีย่งค�อนข�างเปGน

ระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ประจําปlมีการ

ประเมินความเสี่ยง
เปGนระบบ 

(3)  การนําความเห็น
ของฝ~ายบริหารมา
เปGนส�วนหน่ึงของ 
การจัดทําแผน 

5 ไม�มีการนํา
ความเห็นของ
ฝ~ายบรหิารมา
เปGนส�วนหน่ึง

ในการ 
จัดทําแผน 

- มีการจัดทําหนังสือ
เพ่ือให�ฝ~ายบรหิารแสดง
ความเห็นในการจัดทํา
แผนการตรวจสอบและ

ฝ~ายบรหิารได�แสดง
ความเห็นตอบกลับมา 

- มีการสมัภาษณ5ฝ~าย
บริหารซ่ึงเปGนส�วน
หน่ึงในกระบวนการ

วางแผนการ
ตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายในต�องมีการจัดทําแผนตรวจสอบประจํา 3 – 5 ปl ตามฐานความเส่ียง

ของทุนหมุนเวียนและเสนอต�อคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู�บริหารสูงสุดอนุมัติอย�างไรก็ตามแผนการตรวจสอบระยะยาวต�องพิจารณาระเบียบ
ของกรมบัญชีกลางท่ีเกี่ยวข�องกับการตรวจสอบภายในร�วมด�วย 

2. หากร�างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไม�ได�กําหนดให�มีการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว เกณฑ5ดังกล�าวจะไม�
นํามาประเมินผล 

3. การประเมินความเส่ียงเปGนระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดทําแผนตรวจระยะยาวท่ีชัดเจน เช�น มีกําหนดเคร่ืองมือในการ
ประเมินความเส่ียงชัดเจน การกําหนดปEจจัยนําเข�าสําหรับการจัดทําแผนชัดเจน การกําหนดระยะเวลาจัดทําแผน กําหนดผู�รับผิดชอบ เปGนต�น 

 

4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 

ประเด็นย7อยพิจารณา นํ้าหนัก 
(ร-อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดทําแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ท่ีมีองค5ประกอบ
ครบถ�วน1 

5 ไม�มีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

- มีการจัดทํา 
แนวทางการ
ตรวจสอบท่ีมี
องค5ประกอบ

ครบถ�วน 

- มีการจัดทํา 
แนวทางการ

ตรวจสอบครบ
ทุกเรื่องท่ี

ตรวจสอบและ
มีองค5ประกอบ

ครบถ�วน 
(2) การจัดทําแนว

ทางการตรวจสอบ
ตามความเสี่ยง 

10 ไม�มีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทําแนว
ทางการ

ตรวจสอบไม�ตาม
ฐานความเสีย่ง  
และไม�ครบทุก
เรื่องท่ีทําการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทําแนว
ทางการ

ตรวจสอบไม�ตาม
ฐานความเสีย่ง 

แต�ครบทุกเรื่องท่ี
มีการตรวจสอบ 

มีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ
ตามความ
เสี่ยง แต�ไม�

ครบทุกเรื่องท่ี
ตรวจสอบ 

มีการจัดทําแนว
ทางการ

ตรวจสอบตาม
ความเสีย่ง และ
ครบทุกเรื่องท่ี

ตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 
1.แนวทางการตรวจสอบมีองค�ประกอบครบถ-วน หมายถึง แนวทางการตรวจสอบต�องระบุถึง 1. ขอบเขต วัตถปุระสงค5 และระยะเวลาการปฏิบัติงาน

2.การกําหนดระยะเวลาในแต�ละขั้นตอนของการปฏบิัติงาน(Mandays) 3.วิธกีาร/เคร่ืองมือ (Audit tools)สําหรับการตรวจสอบแต�ละวัตถุประสงค5
การตรวจสอบ 4.บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบและ 5.ผู�บริหารหน�วยรับตรวจท่ีเกี่ยวข�อง 
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5. การปHดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏบัิติงานตามข-อเสนอแนะ 
 

ประเด็นย7อยพิจารณา นํ้าหนัก 
(ร-อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การเปhดการตรวจสอบ
อย�างเปGนทางการ1 

5 ไม�มีการเปhดการ
ตรวจสอบอย�างเปGน

ทางการ 

- - - มีการเปhดการ
ตรวจสอบอย�างเปGน

ทางการ 

(2) การปhดการตรวจสอบ
อย�างเปGนทางการ1 

5 ไม�มีการปhดการ
ตรวจสอบอย�างเปGน

ทางการ 

- - - มีการปhดการตรวจสอบ
อย�างเปGนทางการ 

(3) รายงานผลการตรวจสอบ 
มีองค5ประกอบ
ครบถ�วน2และทันกาล 

10 รายงานผลการ
ตรวจสอบมี
องค5ประกอบ

ครบถ�วนและส�งให�
หัวหน�าหน�วยรับ
ตรวจเกินกว�า 15 
วันหลังจากปhดการ

ตรวจสอบ 

- รายงานผลการ
ตรวจสอบมี
องค5ประกอบ

ครบถ�วนและส�ง
ให�หัวหน�าหน�วย
รับตรวจภายใน 
15 วันหลังจาก

การปhดการ
ตรวจสอบ 

- รายงานผลการ
ตรวจสอบมี

องค5ประกอบครบถ�วน
และส�งให�หัวหน�าหน�วย
รับตรวจภายใน 7 วัน
หลังจากการปhดการ

ตรวจสอบ 

(4) มีระบบในการติดตาม
ข�อเสนอแนะและ
สามารถติดตาม 
การปฏิบัติงาน 
ตามข�อเสนอแนะ 
ได�อย�างครบถ�วน 

10 ไม�มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข�อเสนอแนะ 

- มีการตดิตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข�อเสนอแนะ
เพียงบางส�วน 

- มีการตดิตามการ
ปฏิบัติงานตาม

ข�อเสนอแนะอย�าง
ครบถ�วนและมีการ

รายงานผลการติดตาม
ต�อคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือผู�บริหาร
สูงสุด 

 

หมายเหตุ: 
1 ทุนหมุนเวียนต�องมีการเปhดการตรวจสอบและการปhดการตรวจสอบทุกเร่ืองท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหากดําเนินงานไม�ครบจะมี

ระดับคะแนนเท�ากับ 1.0000 คะแนนในหัวข�อดังกล�าว 
2 องค5ประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด�วย 

1. บทคัดย�อสําหรับผู�บริหาร 
2. วัตถุประสงค5การตรวจสอบ 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
4. ประเด็นท่ีตรวจพบ 
5. การวิเคราะห5สาเหตุและพบกระทบของประเด็นท่ีตรวจพบ  
6. ข�อเสนอแนะและแนวทางการแก�ไข 
7. การจัดลําดับความสําคัญของข�อตรวจพบและข�อเสนอแนะ 
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กรณีทุนหมุนเวียนท่ีไม7พร-อม (โครงสร-างไม7มีผู-ตรวจสอบภายใน) 
 

ประเด็นหลักเพ่ือประเมินการตรวจสอบภายใน 
ประเด็นย7อย
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(ร-อยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

30 ทุนหมุนเวียน 
ไม�ได�รับ 

การตรวจสอบ
ภายใน

ประจําปlบัญชี
จากผู�

ตรวจสอบ
ภายในของ
ส�วนราชการ

ต�นสังกัด 

- ทุนหมุนเวียน  ได�รับ 
การตรวจสอบภายใน
ประจําปlบัญชีจาก 
ผู�ตรวจสอบภายใน
ของส�วนราชการต�น

สังกัดและได�รับ
รายงานผล 

การตรวจสอบและ
รายงานผลการ

ตรวจสอบดังกล�าวต�อ
คณะกรรมการ 

บริหารทุนหมุนเวียน 
รับทราบ 

- ทุนหมุนเวียน ได�รับการ
ตรวจสอบภายใน

ประจําปlบัญชีจาก ผู�
ตรวจสอบภายในของ
ส�วนราชการต�นสังกัด 
และผู�บริหารเงินทุนฯ 
ได�เข�าร�วมประชุมปhด
การตรวจสอบกับ

ผู�ตรวจสอบภายใน1 

และได�รับรายงานผล
การตรวจสอบและ

รายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล�าวต�อ
คณะกรรมการบรหิาร

ทุนหมุนเวียน  รับทราบ 
2. การปฏิบัติงาน

ตามข�อเสนอแนะ 
30 ทุนหมุนเวียน 

ไม�มีการ
ปฏิบัติงานตาม
ข�อเสนอแนะท่ี
ผู�ตรวจสอบได�

ให�ไว�ใน
รายงานผลการ

ตรวจสอบ 

- มีการปฏิบัติตาม
ข�อเสนอแนะแต�แก�ไข

แล�วเสร็จช�ากว�า
ระยะเวลาท่ีกําหนด

และรายงานผล
ดังกล�าวต�อท่ีประชุม

คณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

รับทราบ 

- มีการปฏิบัติตาม
ข�อเสนอแนะและแก�ไข
แล�วได�ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดและรายงานผล
ดังกล�าวต�อท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ทุนหมุนเวียนรับทราบ 

3. การทบทวน
โครงสร�างองค5กร
เพ่ือเตรียมความ
พร�อมสําหรับการ
ให�ทุนหมุนเวียนม ี
ผู�ตรวจสอบภายใน
ประจําทุนหมนุเวียน 

40 ทุนหมุนเวียน
ไม�มีการ

ดําเนินงาน 

ทุนหมเุวียน 
มีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ทุนหมุนเวียนมีการ
จัดทํากฎบัตร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบและได�รับ 
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรหิาร
ทุนหมุนเวียน  

มีการกําหนด
โครงสร�าง

และ
อัตรากําลัง

สําหรับหน�วย
ตรวจสอบ
และผู�ตรวจ
สอบภายใน

อย�างชัดเจน3 

มีกระบวนการในการ
สรรหาบุคลากรของ

หน�วยตรวจสอบภายใน 

 
หมายเหต:ุ 

1 การเข�าร�วมประชุมปhดการตรวจสอบผู�บริหารทุนหมุนเวียน ควรมีการหารือถึงประเด็นท่ีตรวจพบและร�วมหาแนวทางแก�ไขข�อเสนอร�วมกับ 
ผู�ตรวจสอบภายใน  

2  หากรายงานผลการตรวจสอบไม�ได�ระบุข�อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และเงินทุนหมุนเวียนได�มีการรายงานผลการตรวจสอบต�อคณะกรรมบริหาร
ทุนหมุนเวียน ทราบแล�วน้ัน กําหนดคะแนนตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตามข�อเสนอแนะท่ีระดับคะแนน เท�ากับ 5.0000 

3  ทุนหมุนเวียนต�องมีการกําหนดโครงสร�างองค5กรท่ีรองรับการมีหน�วยตรวจสอบภายใน มีการกําหนดอัตรากําลังของบุคลากรของหน�วยตรวจสอบ
ภายในท่ีชัดเจน มีการกําหนดลักษณะงานของหน�วยตรวจสอบภายใน และมีการกําหนดคุณสมบัติของผู�ตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 
หน7วยวัด : ระดับ 
นํ้าหนัก : ร-อยละ 6 
 
คําจํากัดความ : 

• ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสทิธิภาพด�านการบริหารจัดการสารสนเทศ กําหนดเกณฑ5ประเมินผลจากประเด็นหลักท่ี
สําคัญ 2 ด�าน ได�แก� 

1. แผนแม�บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (ร�อยละ 10) พิจารณาจากการจัดทํา/ทบทวน 
แผนแม�บทสารสนเทศท่ีมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร5ของทุนหมุนเวียนท้ังวิสัยทัศน5 พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร5สําคัญ โดยสามารถตอบสนองต�อความต�องการของทุนหมุนเวียนได�อย�างครบถ�วน และการจัดให�มี
แผนปฏิบัติการสารสนเทศท่ีมีองค5ประกอบหลักท่ีดีครบถ�วนท้ังน้ี หากทุนหมุนเวียนไม�มีโครงสร�าง 
ทุนหมุนเวียน (หน�วยงาน/ฝ~าย) ท่ีรับผิดชอบด�าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช�หน�วยงาน/ฝ~าย 
ของต�นสังกัด ทุนหมุนเวียนสามารถใช�แผนฯของต�นสังกัดได� อย�างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต�องสรุปแผนฯ 
ท่ีเก่ียวข�องกับทุนหมุนเวียนท่ีสามารถแสดงให�เห็นถึงความเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร5ของทุนหมุนเวียนท้ัง
วิสัยทัศน5 พันธกิจ และยุทธศาสตร5สําคัญและต�องสรุปแผนปฏิบัติการสารสนเทศท่ีสามารถแสดงให�เห็นถึงการมี
องค5ประกอบหลักท่ีดีครบถ�วน 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ (ร�อยละ 90) พิจารณาจาก  
2.1 การจัดให�มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู�บริหาร (EIS/MIS) (ร�อยละ 40) 
2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู�ใช�บริการภายในทุนหมุนเวียน (ร�อยละ 25)  
2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู�ใช�บริการภายนอกทุนหมุนเวียน (ร�อยละ 25)  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  
1. การบริหารจัดการสารสนเทศ หมายถึง การจัดให�มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู�บริหาร 

(EIS/MIS) ท่ีมีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช� Data) ท่ีง�ายต�อการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบ
ของอินโพกราฟฟhก (Info graphic) เช�น รูปภาพ กราฟ ฯลฯท้ังท่ีอยู�บนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร ซ่ึงอย�างน�อยควรมี 
รายงานผลการดําเนินงานเทียบผลการดําเนินงานกับเปuาหมายในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอื่นท่ีถ�ายทอดจากเปuาหมาย
ของทุนหมุนเวียน (ฝ~าย/บุคคล) ท้ังน้ี ในกรณีที่ยังไม�มีระบบดังกล�าว จะพิจารณาถึงร�อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาหรือแผนการจัดซ้ือจัดหา  

2. ระบบท่ีสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกต�อผู�ใช�บริการ รวมถึง
ระบบท่ีสนับสนุนการส่ือสาร เปGนไปตาม พ.ร.ฎ. ว�าด�วยหลักเกณฑ5และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท้ังน้ี 
ในกรณีที่ยังไม�มีระบบดังกล�าว จะพิจารณาถึงร�อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซ้ือจัดหา 
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รายละเอียดเกณฑ�การประเมินผลในแต7ละด-าน ดังน้ี 
 

1. แผนแม7บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ  
 

ประเด็นย7อยท่ีใช-พิจารณา นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1.1 มีการจัดทํา/ทบทวน
แผนแม�บทสารสนเทศ 
ท่ีมีความสอดคล�องกับ
แผนยุทธศาสตร5ท้ัง
วิสัยทัศน5 พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร5ท่ีสําคัญ 

5 ไม�มีการ
จัดทํา/

ทบทวนแผน
แม�บท

สารสนเทศ 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แม�บทฯ แต7 
ไม7ตอบสนอง
และสนับสนุน

ต�อแผน
ยุทธศาสตร5ท้ัง

วิสัยทัศน5 
ภารกิจ รวมท้ัง
กลยุทธ5ของทุน

หมุนเวียน 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แม�บทฯ ท่ี
ตอบสนอง

และสนับสนุน
ต�อแผน

ยุทธศาสตร5ท้ัง
วิสัยทัศน5 
ภารกิจ 

รวมท้ังกลยุทธ5
ของทุน

หมุนเวียน 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แม�บทฯ ท่ี
ตอบสนอง

และสนับสนุน
ต�อแผน

ยุทธศาสตร5ท้ัง
วิสัยทัศน5 
ภารกิจ 

รวมท้ังกลยุทธ5
ของทุน

หมุนเวียน 
และมีการระบุ

โครงการท่ี
เก่ียวข�อง1    
2 ประเด็น 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แม�บทฯ ท่ี
ตอบสนอง

และสนับสนุน
ต�อแผน

ยุทธศาสตร5ท้ัง
วิสัยทัศน5 
ภารกิจ 

รวมท้ังกลยุทธ5
ของทุน

หมุนเวียน 
และมีการระบุ

โครงการท่ี
เก่ียวข�อง1   
4 ประเด็น 

1.2 แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจําปl 
2561 มีองค5ประกอบ
หลักท่ีดีครบถ�วน 

5 ไม�ม ี
การจัดทํา

แผนปฏิบัติการ 

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปlท่ีมี
องค5ประกอบ

หลัก2ท่ีดี แต�ไม�
ครบถ�วนตามท่ี

กําหนด  

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปlท่ีมี
องค5ประกอบ
หลัก2 ท่ีดี
ครบถ�วน

ตามท่ีกําหนด  

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปlท่ีมี
องค5ประกอบ

หลัก2 ท่ีดี
ครบถ�วน 

ตามท่ีกําหนด 
และมี

องค5ประกอบ
เพ่ิมเตมิ3 

1 ประเด็น 

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปlท่ีมี
องค5ประกอบ

หลัก2ท่ีดี
ครบถ�วน 

ตามท่ีกําหนด 
และมี

องค5ประกอบ
เพ่ิมเตมิ3 

2 ประเด็น 

 
หมายเหตุ : 
1 

โครงการท่ีเกี่ยวข�อง ได�แก� 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. โครงการสําหรับประชาชน/ผู�ใช�บริการได�รับ 
ความสะดวกและได�รับการตอบสนองความต�องการ 3. โครงการการจัดให�มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 4. โครงการ
จัดให�มีระบบสารสนเทศเพื่อช�วยการส่ือสารท้ังภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

 

2 
องค5ประกอบหลัก ได�แก� 1. แผนงาน/โครงการ 2. เปuาหมาย 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ และ 6. ผู�รับผิดชอบ

 

3 
องค5ประกอบเพิ่มเติม ได�แก� 1. การจัดกลุ�มและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ และ 2. ตัวช้ีวัดท่ีแสดงความสําเร็จและผลลัพธ5ที่คาดหวังครบ
ทุกแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการ
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2. การบริหารจัดการสารสนเทศ  
 

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู-บริหาร (EIS/MIS) 
(กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแล-ว) 

 

ประเด็นย7อยท่ีใช-
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ความเพียงพอของ
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู�บริหาร (EIS/MIS)1 

 

40 มีระบบท่ีมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน  แต�
ข�อมูลไม�มีความ
ทันกาล และไม�
มีการเทียบกับ
เปuาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบท่ีมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน ซ่ึง
ข�อมูลมีความ

ทันกาล แต�ไม�มี
การเทียบกับ
เปuาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ีมี
การรายงาน

ผลการ
ดําเนินงาน 
ซ่ึงข�อมูลมี

ความทันกาล 
และมีการ
เทียบกับ

เปuาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบท่ีมีการ
รายงานผลการ

ดําเนินงานข�อมูล
มีความทันกาล 
และมีการเทียบ
กับเปuาหมายใน

ระดับทุน
หมุนเวียน และ

ระดับอ่ืนท่ี
ถ�ายทอดจาก
เปuาหมายของ
ทุนหมุนเวียน 
(ฝ~าย/บุคคล) 

ระบบดังกล�าวมี
การประเมินผล

ลัพธ5 และ
ผลลัพธ5แสดงว�า
ผู�บริหารมีการใช�
งานผ�านระบบ

อย�างเต็ม
ศักยภาพ2 

 
หมายเหตุ : 
1 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู�บริหาร (EIS/MIS) ท่ีมีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช� Data) 
ท่ีง�ายต�อการตัดสินใจ โดยมีนาํเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟhก (Info graphic) เช�น รูปภาพ กราฟ ฯลฯท้ังท่ีอยู�บนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร 

2 ตัวอย�างตัวช้ีวัดใช�ประเมินผลลัพธ5ท่ีแสดงว�าผู�บริหารมีการใช�งานผ�านระบบอย�างเต็มศักยภาพ เช�น จํานวนคร้ังเฉล่ียการเข�าใช�ระบบของผู�บริหารเทียบกับ
เปuาหมาย ร�อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู�บริหารต�อการใช�งานระบบ เปGนต�น  
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2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู-บริหาร (EIS/MIS) 
(กรณีท่ี 2 – ทุนอยู7ระหว7างการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นย7อยท่ีใช-
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินใจของ
ผู�บริหาร (EIS/MIS)1 

 

40 สามารถ
ดําเนินงานได�

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา 
ร�อยละ 60 

สามารถ
ดําเนินงานได�

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา
ร�อยละ 80 

สามารถ
ดําเนินงานได�

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ  
ร�อยละ 100 

สามารถ
ดําเนินงานได�ตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซ้ือ

จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม
เปuาหมายท่ี
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ2 

สามารถ
ดําเนินงานได�ตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซ้ือ

จัดหาทุกประการ 
และ ดีกว�า
เปuาหมายท่ี
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ2 

 
หมายเหตุ : 
1 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู�บริหาร (EIS/MIS) ท่ีมีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช� Data)ท่ี
ง�ายต�อการตัดสินใจ โดยมีนาํเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟhก (Info graphic) เช�น รูปภาพ กราฟ ฯลฯท้ังท่ีอยู�บนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร 

2
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการกาํหนดนํ้าหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ�วงนํ้าหนักตามความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ หากไม�มีการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให�ความสําคัญของแผนงาน/โครงการเท�ากัน 
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2.2  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู-ใช-บริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแล-ว) 

 

ประเด็นย7อยท่ีใช-
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผู�ใช�บริการภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบท่ี
สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกต�อ

ผู�ใช�บริการแต�
ระบบดังกล�าวไม�มี

การใช�งาน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกต�อ

ผู�ใช�บริการแต�
ไม�ใช�การ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกต�อ
ผู�ใช�บริการ 
และเปGนการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกต�อ

ผู�ใช�บริการ และ
เปGนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียนมี
การประเมินผล

ลัพธ5 และผลลัพธ5
แสดงว�ามผีลการ
ดําเนินงานท่ีดีกว�า

เปuาหมาย 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกต�อ

ผู�ใช�บริการ และ
เปGนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของ

ทุนหมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ5 
และผลลัพธ5แสดง

ว�ามีผลการ
ดําเนินงานใน
ระดับดีอย�าง

ต�อเน่ือง 
 

 
2.2  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู-ใช-บริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 2 – ทุนอยู7ระหว7างการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นย7อยท่ีใช-
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผู�ใช�บริการภายในทุน
หมุนเวียน  

25 สามารถ
ดําเนินงานได�

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา 
ร�อยละ 60 

สามารถ
ดําเนินงานได�

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา
ร�อยละ 80 

สามารถ
ดําเนินงานได�

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ 
ร�อยละ 100 

สามารถ
ดําเนินงานได�ตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซ้ือ

จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม
เปuาหมายท่ี
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ1 

สามารถ
ดําเนินงานได�ตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจัดซ้ือ

จัดหาทุกประการ 
และ ดีกว�า
เปuาหมายท่ี
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ1 

 

หมายเหตุ : 
1
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการกาํหนดนํ้าหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ�วงนํ้าหนักตามความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ หากไม�มีการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให�ความสําคัญของแผนงาน/โครงการเท�ากัน 
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2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู-ใช-บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแล-ว) 

 
 

ประเด็นย7อยท่ีใช-
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผู�ใช�บริการภายนอก 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกต�อ

ผู�ใช�บริการแต�
ระบบดังกล�าว
ไม�มีการใช�งาน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกต�อ

ผู�ใช�บริการแต�
ไม�ใช�การ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกต�อ

ผู�ใช�บริการ และ
เปGนการ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ต�อผู�ใช�บริการ และ
เปGนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ5 

และผลลัพธ5แสดงว�า
มีผลการดําเนินงาน
ท่ีดีกว�าเปuาหมาย 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/หรือ

สนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ต�อผู�ใช�บริการ และ
เปGนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ5 

และผลลัพธ5แสดงว�า
มีผลการดําเนินงาน

ในระดับดีอย�าง
ต�อเน่ือง 

 
 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู-ใช-บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 2 – ทุนอยู7ระหว7างการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นย7อยท่ีใช-
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผู�ใช�บริการภายนอก
ทุนหมุนเวียน  

25 สามารถ
ดําเนินงานได�

ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา 
ร�อยละ 60 

สามารถ
ดําเนินงานได�

ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา
ร�อยละ 80 

สามารถ
ดําเนินงานได�

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ 
ร�อยละ 100 

สามารถดําเนินงาน
ได�ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซ้ือ
จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม

เปuาหมายท่ีกําหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ1 

สามารถดําเนินงาน
ได�ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซ้ือ
จัดหาทุกประการ 

และ ดีกว�า
เปuาหมายท่ีกําหนด

ทุกแผนงาน/
โครงการ1 

 

หมายเหตุ : 
1 
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการกาํหนดนํ้าหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถ�วงนํ้าหนักตามความสําคัญของแผนงาน/
โครงการ หากไม�มีการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยให�ความสําคัญของแผนงาน/โครงการเท�ากัน 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.5: การบริหารทรัพยากรบุคคล  

หน7วยวัด  : ระดับ 

นํ้าหนัก   : ร-อยละ 6 
 
คําจํากัดความ : 
 การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเปGนการกําหนดเกณฑ5ช้ีวัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเปGนส�วนหน่ึงของ
การบริหารงานด�านทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพ่ือหาสาเหตุ วิเคราะห5 ควบคุม และให�คําแนะนําในกรอบการทํางานท่ี
มุ�งเน�นให�เกิดประโยชน5สูงสุดต�อองค5กร โดยองค5ประกอบท่ีควรพิจารณา ประกอบด�วย 

1. การจัดให-มีปQจจัยพ้ืนฐานด-านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร�อยละ 30) ประกอบด�วย 
1.1 มีโครงสร�างการบริหารงานทุนหมุนเวียน1 เพ่ือระบุงานและตําแหน�งงาน 

1.2 มีคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 2 เพ่ือกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบและคุณสมบัติของแต�ละ
ตําแหน�งงาน (ควรสอดคล�องกับยุทธศาสตร5และโครงสร�างทุนหมุนเวียน) 

1.3 มีงานประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล3 เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามความคาดหวังท่ีสอดคล�อง               
กับกลยุทธ5การทํางานของหน�วยงานตนเอง โดยการกําหนดเปuาหมายการทํางานจะต�องทําร�วมกับ
ผู�บังคับบัญชาโดยตรง 

2. การจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�ด-านการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการประจําป! (ร�อยละ 70) 
โดยพิจารณาจากความสอดคล�องของแผนฯ ต�อยุทธศาสตร5การดําเนินงานของทุนหมุนเวียน ซ่ึงแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดข้ึนมาในแต�ละปlน้ัน จะต�องมีความท�าทายในกรอบการทํางานท่ีชัดเจน เก่ียวข�องกับ              
การดําเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได� ตามกรอบเวลาท่ีกําหนด 
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รายละเอียดเกณฑ�การประเมินผล ดังน้ี  
 

1. ปQจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเด็นย7อยท่ีใช-

พิจารณา 
นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) มีปEจจัยพ้ืนฐาน 
(Fundamental) ใน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

30 มีปEจจัยพ้ืนฐาน
แต�ไม�ครบถ�วน 

โดยมเีพียงปEจจัย
ใดปEจจัยหน่ึง 

 

มีปEจจัยพ้ืนฐาน
แต�ไม�ครบถ�วน
โดยมเีพียง 2 
ปEจจัยจาก
ท้ังหมด 3 

ปEจจัย 
 

มี
ปEจจัยพ้ืนฐาน

ครบถ�วน 
 

มีปEจจัยพ้ืนฐาน
ครบถ�วน โดยท่ี 

- มีโครงสร�างการ
บริหารงานทุน

หมุนเวียนและคํา
บรรยายลักษณะ
งานท่ีสอดคล�อง
กับยุทธศาสตร5
หรือกลยุทธ5ของ

ทุนหมุนเวียนหรือ 
- มีการนําคํา
บรรยายลักษณะ

งาน (Job 
Description) 2   
ไปใช�เพ่ือสรรหาผู�
ดํารงตําแหน�งตาม

มาตรฐานของ
โครงสร�าง            

การดําเนินงาน 
หรือ 

- มีการนําผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน

รายบุคคล3 ไปใช�
เพ่ือวางแผน

พัฒนารายบุคคล 
และเลื่อนข้ัน/ให�

ผลตอบแทน 

มีปEจจัยพ้ืนฐาน
ครบถ�วน โดยท่ี 

- มีโครงสร�างการ
บริหารงานทุน

หมุนเวียน และคํา
บรรยายลักษณะ
งานท่ีสอดคล�อง
กับยุทธศาสตร5
หรือกลยุทธ5ของ
ทุนหมุนเวียน 
- มีการนําคํา

บรรยายลักษณะ
งาน (Job 

Description) 2 
ไปใช�เพ่ือสรรหาผู�
ดํารงตําแหน�งตาม

มาตรฐานของ
โครงสร�าง            

การดําเนินงาน 
 

- มีการนําผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน

รายบุคคล3 ไปใช�
เพ่ือวางแผน

พัฒนารายบุคคล  
และเลื่อนข้ัน/ให�

ผลตอบแทน 
 

 

หมายเหตุ:  
1   โครงสร�างการบริหารงานของทุนหมุนเวียน อย�างน�อยต�องประกอบด�วย ด�านนโยบายและแผนงาน ด�านการเงินและบัญชี และด�านกฎหมาย 
2  คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะต�องมีองค5ประกอบหลักดังน้ี 1. ช่ือตําแหน�ง  2. จุดประสงค5ของตําแหน�งงาน หรือหน�าท่ี           

ความรับผิดชอบหลัก 3. เปuาหมายของงาน 4. สายการบังคับบัญชา (งานน้ีรายงานตรงต�อตําแหน�งใด มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน�งใดบ�าง              
มีเพื่อนร�วมงานตําแหน�งอื่นใดบ�างรายงานต�อผู�บังคับบัญชาเดียวกัน) 5. คุณสมบัติท่ีพึงมี เช�น ประสบการณ5 ความรู� ทักษะ สมรรถนะ                     
6. วันท่ีจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

3   ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลท่ีครอบคลุมบุคลากรทุกคนท่ีปฏิบัติงานให�กับทุนหมุนเวียน (ไม�นับรวมลูกจ�างช่ัวคราว ลูกจ�างงานจ�าง
เหมา) 
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2. การเพ่ิมประสิทธิภาพด-านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
ประเด็นย7อยท่ีใช-

พิจารณา 
นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ระดับความสาํเร็จ
ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด�าน
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

70 
 

     

(1) การดําเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ 1 

 ปl 2560 

35 มีการดําเนินงาน
ตาม                       

แผนปฏิบัติการฯ  
ประจําปlบัญชี  

2560 
ได�ร�อยละ 60 

มีการดําเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ 
ประจําปlบัญชี  

2560 
ได�ร�อยละ 80 

มีการ
ดําเนินงาน

ตาม 
แผนปฏิบัติ

การฯ  
ประจําปlบัญชี 

2560 
ได�ร�อยละ 

100 

มีการดําเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ  
ประจําปlบัญชี  

2560 
ได�ร�อยละ 100 

โดยท่ี 
-มีผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนท่ีดีกว�า
เปuาหมายท่ี
กําหนดไว�ฯ 
ครบถ�วนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

หรือ 
- มีการจัดทํา
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ท่ีครอบคลุมถึง
องค5ประกอบต�าง ๆ  
อย�างครบถ�วน 
ได�แก� ปEจจัย
สําเรจ็ ปEญหา/
อุปสรรค และ
ข�อเสนอแนะ  

มีการดําเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ 
ประจําปlบัญชี  

2560 
ร�อยละ 100 

โดยท่ี 
-มีผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนท่ีดีกว�า
เปuาหมายท่ี
กําหนดไว�ฯ 
ครบถ�วนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

และ 
- มีการจัดทํา
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ท่ีครอบคลุมถึง
องค5ประกอบต�าง ๆ  
อย�างครบถ�วน 
ได�แก� ปEจจัย
สําเรจ็ ปEญหา/
อุปสรรค และ
ข�อเสนอแนะ 
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หมายเหตุ:  

1  การคํานวณร�อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ท่ีมีการดําเนินงานได�ครบถ�วนและเปGนไป
ตามเปuาหมายท่ีกําหนดไว�  

2 แผนยุทธศาสตร5ด�านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรพิจารณาประเด็นต�าง ๆ ดังน้ี 
• การวิเคราะห5ปEจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ด�านทรัพยากรบุคคล สภาวะปEจจุบันและแนวโน�ม                  

ในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน  
• การนําปEจจัยสําเร็จ ปEญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใช�เปGนปEจจัยนําเข�าหน่ึงในการจัดทํา/ทบทวนแผนยทุธศาสตร5ด�านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
• การแสดงให�เห็นถึงความเช่ือมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร5หลักของทุนหมุนเวียน  
• ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร5ด�านบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร5ทุนหมุนเวยีน  
• ยุทธศาสตร5ด�านบริหารทรัพยากรบุคคล เช�น ยุทธศาสตร5ด�านการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตร5ด�านการ

บริหารอัตรากําลัง และยุทธศาสตร5ด�านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• การกําหนดเปuาหมายท่ีสามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต�ละยุทธศาสตร5ที่ชัดเจน 
• การแปลงแผนยุทธศาสตร5เปGนแผนปฏิบติัการด�านบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํปl 
ท้ังน้ี หากแผนยุทธศาสตร5ด�านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม�มีการพิจารณาในประเด็นข�างต�น จะมีการปรับลดคะแนนประเด็นละ 0.5000 
คะแนน จากคะแนนท่ีได�จากการประเมินผลสําหรับตัวช้ีวัดน้ี 

3  แผนปฏิบัติการด�านบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีองค5ประกอบอย�างน�อย ดังน้ี 1. ช่ือแผนงาน 2. เปuาประสงค5 3. ช่ือหน�วยงานและ                     
ช่ือผู�รับผิดชอบ 4. งบประมาณ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานในแต�ละขั้นตอนท่ีชัดเจน 6. เปuาหมายท่ีท�าทาย  7. ตัวช้ีวัดและ                     
ค�าเกณฑ5วัดท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปติดตามและประเมินผลได�จริง 

4  คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีนหรือคณะอนุกรรมการด�านบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได�รับการแต�งต้ังและมอบหมาย 
5  การส่ือสารให�กับผู�บริหารและหน�วยงานภายใน ให�ดําเนินการตามช�องทางท่ีดําเนินการท่ีเพียงพอและเหมาะสม โดยอย�างน�อยต�องดําเนินการ

ตามช�องทางดังน้ี 1) หนังสือเวียน หรือ 2) การประชุมช้ีแจง เปGนต�น 
 


