แบบฟอรม

รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสที่ ๑ – ๓
ประจําปบัญชี ๒๕๖๒
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แบบฟอรม
รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสที่ ๑ – ๓ ประจําปบัญชี ๒๕๖๒
********************************
รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ 1-2ประจําปบัญชี ๒๕๖๒
ชื่อทุนหมุนเวียน กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ชื่อผูรับผิดชอบ/ประสานงาน นายธีรธัช กันตามระ, วนิตา ชวยปลอด ตําแหนง ผูจัดการสํานักนโยบายและแผน,
เจาหนาที่นโยบายและแผน
หนวยงานสังกัด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โทรศัพท 0 2832 9236, 0 2832 9217 FAX 0 2832 9201
E – mail : theeratat@hsri.or.th vanita@hsri.or.th

คําชี้แจง
1. ใหทุนหมุนเวีย นกรอกขอมูล เกณฑ วัดการดําเนิ นงาน หนวยวัด น้ํา หนัก คาเกณฑวัด สําหรับ ตัวชี้วั ดดานการเงิ น
ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย และดานการปฏิบัติการ ใหถูกตอง ครบถวนตามบันทึกขอตกลงการประเมินการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี ๒๕๖๒ ลงในโปรแกรม MS Word ตามแบบฟอรม “รายงานผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียนไตรมาสที่ ๑ – ๓ ประจําปบัญชี ๒๕๖๒” ซึ่งประกอบไปดวย ๒ สวน ไดแก
สวนที่ ๑ : สํา หรับ กรอกขอ มูล ผลการดํ า เนิน งานดา นการเงิน ดา นการสนองประโยชนตอ ผู มีส ว นไดสว นเสีย และด า น
ปฏิบัติการ (ตัวชี้วัดดานที่ ๑ - ๓)
สวนที่ ๒ : สําหรับกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตัวชี้วัดรวมดานการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และดานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง (ตัวชี้วัดดานที่ ๔ - ๕)
สวนที่ ๓ : สํา หรับ กรอกขอ มูล ผลการดํา เนิน งานตัวชี้วัดรวมดานการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัด
ดานที่ ๖)
2. อธิบายผลการดําเนินงานตามขอ ๑ ณ ไตรมาสที่รายงานโดยใหระบุรายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงานให
ชัดเจน หากตัวชี้วัดใดทุนหมุนเวียนยังไมมีการดําเนินงานใหอธิบายกระบวนการที่ดําเนินการในปจจุบันใหชัดเจน เพื่อให
สามารถติดตามการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนไดอยางตอเนื่อง โดยไมตองแนบเอกสารประกอบผลการดําเนินงาน ในกรณีที่
คณะทํางานจัดทํา บันทึกขอ ตกลงและประเมิ นการดํา เนินงานทุนหมุนเวียนไดมี ขอสังเกตตอทุนหมุนเวียน ใหรายงานการ
ดําเนินงานตามขอสังเกตดังกลาว ดวย
3. กําหนดเวลาการจัดสงรายงานผลฯ ใหกรมบัญชีกลาง
3.1 หมุนเวียนที่ปบัญชีเริ่มเดือนตุลาคม (ทุนปงบประมาณ) จัดสงรายงานผลฯ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ และไตรมาสที่ ๓ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
3.2 ทุนหมุนเวียนที่ปบัญชีเริ่มเดือนมกราคม (ทุนปปฏิทิน) จัดสงรายงานผลฯ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และไตรมาสที่ ๓ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
หากทุนหมุนเวียนจัดสงรายงานผลฯ โดยไมระบุรายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงานตามขอ ๒ ใหชัดเจนภายในระยะเวลาที่
กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ ๐.๐๕๐๐ คะแนน จากคะแนนรวมของผลการดําเนินงาน ณ สิ้นปบัญชี โดยถือเอาวันที่
กรมบัญชีกลางไดรับรายงานผลฯ ผานทาง E - Mail : evacgd๒๐๑๔@gmail.com
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4. การจัดสงรายงานผลการดําเนินงานสามารถจัดสงผานทาง E-mail : evacgd๒๐๑๔@gmail.com ใหใชหัวเรื่อง
“รายงานผลการดําเนินงาน...............(กองทุน/เงินทุนระบุ)..............ไตรมาสที่......(ระบุ)......” หากทุนหมุนเวียนจัดสงรายงานผล
การดําเนินงานผาน E-mail เรียบรอยแลว ใหติดตอกับกรมบัญชีกลางที่หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๔๘ - ๙ เพื่อยืนยันการ
จัดสงดวย
*****************************
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สวนที่ ๑
สําหรับกรอกขอมูลผลการดําเนินงานดานการเงิน ดานการสนองประโยชนตอผูมสี วนไดสว นเสีย
และดานปฏิบัติการ (ตัวชี้วัดดานที่ ๑ – ๓)
ดานที่ ๑ การเงิน. (รอยละ ๕)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ รอยละของคาใชจายงานวิจัยตอคาใชจายรวมทั้งหมด
ตัวชี้วัด
๑.๑ รอยละของคาใชจาย
งานวิจยั ตอคาใชจา ย
รวมทั้งหมด

น้ําหนัก
หนวยวัด (%)
รอยละ

๕

คาเกณฑวัด
๑

๒

๓

๔

๕

๖๙

๗๐

๗๒

๗๔

๗๕

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑-๒
๖๗.๕๓

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน :
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- กรุณาใหรายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเชน ดําเนินการอะไร เมื่อใด มีผลตอตัวชี้วัดอยางไร
การสงผลงานและขอเบิกเงินของนักวิจัยเปนไปตามกําหนดในขอตกลงสนับสนุนการวิจัย และการจัดทําขอตกลง
สนับสนุนการวิจัยในป ๒๕๖๒ เปนไปตามแผนปฏิบัติการ
๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลวมีปจจัย/เหตุการณสําคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กาํ หนด
รอยละ ๖๗.๕๓ ต่ํากวาคาเกณฑวัดระดับ ๑
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ดานที่ ๒ การสนองประโยชนตอ ผูมีสวนไดสวนเสีย (รอยละ ๒๕)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดทํารายงานวิเคราะหผูใชบริการหลักและผูมีสวนไดสวนเสียทัง้ ทางตรงและทางออมของทุน
หมุนเวียน (ตัวชี้วัดรวม)
ตัวชี้วัด
2.1 การจัดทํารายงาน
วิเคราะห
ผูใชบริการหลัก
และผูมีสวนไดสวน
เสียทั้งทางตรง
และทางออมของ
ทุนหมุนเวียน
(ตัวชี้วัดรวม

คาเกณฑวัด

หนวยวัด น้ําหนัก
(%)

1

2

3

4

5

รอยละ

๑

๒

๓

๔

๕

๕

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
ไดตั้ง
คณะทํางาน
และจัดทํากรอบ
TOR เพื่อจัดจาง
การดําเนินงาน
โดย
บุคคลภายนอก
เพื่อปองกัน
ความลําเอียงใน
การเก็บขอมูล
และวิเคราะห
ขอมูล

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน :
1. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
จัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย/ตัวอยางผูมีสวนไดเสียที่ควรจะตองเก็บขอมูล
จัดจางใหบุคลากรภายนอกองคกรที่มีประสบการณชวยดําเนินการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลรวมกับคณะทํางาน เพื่อ
ลดความลําเอียงในการเก็บขอมูล และนาจะไดขอมูลที่ตรง / สอดคลองกับความเห็นของผูมีสวนไดสว นเสีย
2. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลว มีปจจัย/เหตุการณสําคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปจจัยที่สนับสนุน
กรรมการ สวรส. มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนอย หรือไมมี จะชวยสงเสริมกรรมการมีความเขาใจยุทธศาสตรและการ
ดําเนินงานของตามแผน สวรส. ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่สอดคลองและตรงมากขึ้น
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประชุมวิชาการ การสื่อสาร ตลอดทั้งป จะสงเสริมใหกลุมตางๆ ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรง
ทางออม เขาใจภารกิจ และบทบาทของ สวรส. ชัดเจนขึ้น ซึ่งการจัดทํารายงานวิเคราะหนาจะสะทอนความตองการได
ตรง
2.2 ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
ไมมี
3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กาํ หนด
เปนไปตามเปาหมายงานในรายไตรมาส
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ รอยละความพึงพอใจของการใชผลงานวิชาการของกลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัด
๒.๒ รอยละความพึง
พอใจของการใช
ผลงานวิชาการของ
กลุมเปาหมาย

คาเกณฑวัด

หนวยวัด น้ําหนัก
(%)

๑

๒

๓

๔

๕

รอยละ

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๑๐

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
เครื่องมือที่ใชใน
การประเมิน
(แบบสอบถาม)
ไดรับความ
เห็นชอบ
เรียบรอยแลว

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน :
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจตอการใชผลงานวิชาการ ปบัญชี ๒๕๖๒ ที่รวมกันวางแผนการ
ดําเนินงาน กําหนดระเบียบวิธีวิจัย และพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน (แบบสอบถาม) ที่ทําใหไดขอมูลครบทุก
ประเด็นที่จะนํามาพัฒนาคุณภาพของงานวิชาการ และชองทางการเขาถึงงานวิจัย (เว็บไซตคลังขอมูลและความรู
ระบบสุขภาพ (http://kb.hsri.or.th))
๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลว มีปจจัย/เหตุการณสําคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
ความรวมมือภายในองคกรในการพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ และชองทางการเขาถึงที่ดี
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กาํ หนด
มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน (แบบสอบถาม) ตามแผนที่กําหนด
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
๒.๓.๑ การใชัประ
โยชนเชิงนโยบาย

หนวยวัด น้ําหนัก
(%)
เรื่อง

๖

คาเกณฑวัด
๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๔

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน :
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Implementation research: IR)ที่มุงเนนใหเกิดองคความรูที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ
๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลว มีปจจัย/เหตุการณสําคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
- การทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย ผูจัดการงานวิจัย นักบริหารโครงการ และผูใชประโยชนจากงานวิจัย
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กาํ หนด
- ดําเนินการไดตามเปาหมาย
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ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ตัวชี้วัด
๒.๓.๒การใช
ประโยชนอื่นๆไดแก
เชิงวิชาการ เชิงสังคม
เชิงพาณิชย

หนวยวัด น้ําหนัก
(%)
ครั้ง

๔

คาเกณฑวัด
๑

๒

๓

๔

๕

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๕๐

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน :
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
การกําหนดกลุมเปาหมายในการใชประโยชนจากงานวิจัยใหชัดเจน และมีชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อการ
ใชประโยชน
๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลว มีปจจัย/เหตุการณ
สําคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
- การทํางานรวมกันระหวางนักวิจัย ผูจัดการงานวิจัย นักบริหารโครงการ และผูใชประโยชนจากงานวิจัย
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กาํ หนด
- ดําเนินการไดตามเปาหมาย
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ดานที่ ๓ การปฎิบัติการ (รอยละ ๓๕)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ รอยละโครงการวิจัยที่ผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัด
๓.๑ รอยละ
โครงการวิจัยที่ผา น
เกณฑการประเมิน
คุณภาพ

คาเกณฑวัด

หนวยวัด น้ําหนัก
(%)

๑

๒

๓

๔

๕

รอยละ

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๙๐

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน :
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- มีกระบวนการคัดเลือกโครงการวิจัยและกระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลว มีปจจัย/เหตุการณสําคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กาํ หนด
- ดําเนินการไดตามเปาหมาย
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ รอยละความสําเร็จของโครงการวิจัย
ตัวชี้วัด
๓.๒ รอยละ
ความสําเร็จของ
โครงการวิจัย

คาเกณฑวัด

หนวยวัด น้ําหนัก
(%)

๑

๒

๓

๔

๕

รอยละ

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๙๑.๔๓

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน :
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- การกํากับติดตามโครกงการวิจัยใหไดตามระยะเวลาหรืองวดงานที่กําหนดแลวเสร็จ
๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลว มีปจจัย/เหตุการณสําคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
- การจัดสรรเวลาของนักวิจยั และการดําเนินงานตามแผนงานวิจัยที่กําหนด
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กาํ หนด
- เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ รอยละของนักวิจยั ใหมในระดับพื้นทีท่ ี่มีสวนรวมในงานวิจัยของ สวรส.ตอนักวิจัยใหมทั้งหมด
ตัวชี้วัด
๓.๓รอยละของนักวิจัย
ใหมในระดับพื้นที่ที่มี
สวนรวมในงานวิจัย
ของ สวรส.ตอนักวิจัย
ใหมทั้งหมด

คาเกณฑวัด

หนวยวัด น้ําหนัก
(%)

๑

๒

๓

๔

๕

รอยละ

<๕

๕

๖

๘

๑๐

๑๐

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

๘

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน :
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- สวรส. ไดทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือขายวิจัยในการพัฒนานักวิจัยระดับพื้นที่ ใหมีสวนรวม

พัฒนาโครงการวิจัยและรวมทําวิจัย เชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน เครือขาย
วิจัย R๒R ที่พัฒนารวมกับโรงพยาบาลศิริราช เปนตน

๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลว มีปจจัย/เหตุการณสําคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
- การสรางความสัมพันธที่ดีกับเครือขายวิจัยในพื้นที่
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กาํ หนด
-
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ระดับความสําเร็จของการมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการนําความรูวิชาการที่ไดจากการวิจัยเสนอในเวที
ระดับประเทศหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๓.๔ ระดับความสําเร็จ
ของการมีบทบาทหรือมี
สวนรวมในการนําความรู
วิชาการทีไ่ ดจากการวิจัย
เสนอในเวที
ระดับประเทศหรือ
นานาชาติ

หนวยวัด น้ําหนัก
(%)

ระดับ

๕

คาเกณฑวัด
๑

๒

๓

๔

๕

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

๕

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน :
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
การวางเปาหมายการดําเนินงานการมีบทบาทหรือมีสวนรวมในการนําความรูวิชาการทีไ่ ดจากการวิจัยเสนอในเวที
ระดับประเทศหรือนานาชาติ
๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลว มีปจจัย/เหตุการณสําคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
- การวิจัยพัฒนานวัตกรรมตางๆ ถายใตความรวมมือของ สวรส. กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
๓. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเปาหมายที่กาํ หนด
- ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด
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สวนที่ ๒

สําหรับกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตัวชี้วัดรวมดานการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง (ตัวชี้วัดดานที่ ๔ - ๕)
วิธีการกรอกขอมูลสวนที่ ๒
• แบบฟอรมจะมีการระบุขอมูล “ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา” “น้ําหนัก” และ “ระดับคะแนน” ไวเรียบรอยแลว
• ใหทุนหมุนเวียนกรอกขอมูลลงในชอง “ผลการดําเนินงานไตรมาสที่...(ระบุ)...” และ “รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน” ตามผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ณ ไตรมาส
ที่รายงาน โดยระบุใหชัดเจน ครบถวน
• สําหรับตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัดที่ ๕.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคลไดมีการจําแนก
ทุนหมุนเวียนตามอํานาจบริหารจัดการในแตละตัวชี้วัดนั้นๆ ใหทุนหมุนเวียนกรอกขอมูลผลการดําเนินงานในกรณีของตนเองตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี ๒๕๖๒

12

ดานที่ ๔ การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เกณฑการประเมินสําหรับทุนที่มีความพรอมในการบริหารจัดการ)
๑. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน
ประเด็นยอย
ที่ใชพิจารณา

น้ําหนัก
(%)

(๑) การจัดใหมีระบบ
ขอรองเรียน ชองทาง
การรับขอรองเรียน๑
และการจัดทํารายงาน
สรุปเกี่ยวกับขอ
รองเรียนภายในองคกร
นําเสนอผูบริหารของ
องคกร
(๒) บทบาทและหนาที่ของ
ฝายบริหาร
ที่เกี่ยวของกับ
การควบคุมภายใน

๓

๔

๑

๒

มีการระบุ
มีการระบุชองทาง
ชองทางรับ
รับขอรองเรียน
ขอรองเรียนและ
และเสนอ
มีการจัดทํา
แนวทางแกไข
รายงานสรุป
พรอมทั้งมีการ
นําเสนอ
จัดทํารายงานสรุป
เปนรายป
นําเสนอ
เปนรายป
ไมมีการประชุม
หารือเกี่ยวกับ
การควบคุม
ภายในของ
ทุนหมุนเวียน
ระหวางผูบริหาร
ระดับสูง
ผูตรวจสอบ
ภายในของทุน
หมุนเวียน และ
ผูตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.)

ระดับคะแนน
๓
มีการระบุชองทางรับ
ขอรองเรียนและ
มีการจัดทํารายงาน
สรุปนําเสนอเปน
รายไตรมาส

มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหวาง
ผูบริหารระดับสูง
ผูตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน
และผูตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.) อยาง
ไมเปนทางการ

๔

๕

มีการระบุชองทาง มีการระบุชองทาง
รับขอรองเรียน
รับขอรองเรียนและ
และเสนอแนว
เสนอแนวทางแกไข
ทางแกไข พรอม พรอมทั้งมีการจัดทํา
ทั้งมีการจัดทํา รายงานสรุปนําเสนอ
รายงานสรุป
เปนรายเดือน
นําเสนอ
เปนรายไตรมาส
มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหวาง
ผูบริหารระดับสูง
ผูตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน
และผูตรวจสอบ
ภายนอก อยางเปน
ทางการอยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
มีการระบุชองทาง
รับขอรองเรียนและเสนอแนวทางแกไข
พรอมทั้งมีการจัดทํารายงานสรุปนําเสนอเปน
รายเดือน

มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ของทุนหมุนเวียน ระหวางผูบริหารระดับสูง
ผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก
อยางเปนทางการอยางนอย
๑ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :
๑
ชองทางการรับ ขอร องเรีย น เชน ๑. รองเรียนตอ ผูบริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) ๒. ศู นย รับข อรอ งเรียน (Call cebter / e-mail / webboard) ๓. ตูแ สดงความคิ ดเห็น ๔. หัว หนา หน วยงาน (ต นสังกัด)
และ ๕. หนวยงานภายนอก
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๒. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นยอย
ที่ใชพิจารณา
(๑) การจัดทํา/ทบทวน
คูมือการบริหาร
๑
ความเสี่ยง

น้ําหนัก
(%)

๑

๘

ไมมี
การจัดทํา/
ทบทวนคูมือ
การบริหาร
ความเสี่ยง

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

ทุนหมุนเวียน อยู
คูมือการบริหาร
ครบถวนตาม
ครบถวนตาม
ระหวางจัดทํา/
ความเสี่ยงของทุน ระดับ ๓ และคูมือการ ระดับ ๔ และเผยแพร
ทบทวนคูมือการ หมุนเวียน แลวเสร็จ
บริหาร
คูมือ
บริหารความเสี่ยง โดยมีองคประกอบ ความเสี่ยงผานความ
การบริหาร
ที่ดี
เห็นชอบจากคณะ
ความเสี่ยง
ของคูมือครบถวน๑ กรรมการบริหาร ใหกับผูบริหารและ
ทุนหมุนเวียน
พนักงาน
ในองคกร

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

ไดมีการทบทวนคูมือบริหารความเสี่ยง และอู
ระหวางการพิจารณาเพื่อปรับปรุง

หมายเหตุ :
๑
องคประกอบของคูมือการบริหารความเสี่ยงที่ดี ประกอบดวย
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร
2. นโยบาย วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
3. การระบุความเสี่ยง
4. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน
5. การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเสี่ยงที่ระบุไว โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดคาใชจายและผลประโยชนที่ได (Cost - Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของความเสี่ยงที่เหลืออยู
(Residual Risk) ขององคกร
6. การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ในกรณีที่มีคูมือการบริหารความเสี่ยงอยูแลว ใหมีการทบทวนคูมือการบริหารความเสี่ยงทุกป หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารความเสี่ยง
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๓. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร
ประเด็นยอย
ที่ใชพิจารณา

(1) การระบุความเสี่ยง
ระดับองคกร

๑

น้ําหนัก
(%)
๑๕

๑
มีการระบุปจจัย
เสี่ยงระดับ
องคกร
แตไมสอดคลอง
กับกระบวนการ
ควบคุมภายใน

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

มีการระบุปจจัย
ครบถวนตาม
ครบถวนตาม
ครบถวนตาม
เสี่ยงระดับ
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับ ๔
และปจจัยเสี่ยงระดับ และสามารถแสดง
องคกร
และการระบุ
โดยมีเกณฑการ
องคกร
ถึงความเชื่อมโยง
ปจจัยเสี่ยง
พิจารณาระบบ
มีความเชื่อมโยงกับ ระหวางปจจัยเสี่ยง
ระดับองคกร
การควบคุม
เปาหมายประจําป
ที่เหลืออยู
ไดพิจารณาถึง
ภายในที่
ในปกอนหนา
ระดับความเสี่ยงที่ ของทุนหมุนเวียนและ
เพียงพอควบคู
สามารถอธิบายความ กับปที่ประเมินได
เหลืออยู
ไปกับการระบุ (Residual Risk)
เชื่อมโยงระหวาง
ชัดเจน ในรูปแบบ
หลังจากการ
ความเสี่ยงระดับ
ปจจัยเสี่ยงกับแตละ
ของระดับความ
ควบคุมภายใน
องคกร
ยุทธศาสตรในทุก
รุนแรงคงเหลือของ
ยุทธศาสตรของทุน ปจจัยเสี่ยงในปกอน
หมุนเวียน
หนา

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน
ครบถวนตามระดับ ๒
และการระบุปจจัยเสี่ยง
ระดับองคกร
ไดพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู
(Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน

หมายเหตุ :
๑
การระบุ/บงชี้ความเสี่ยง กําหนดใหแยกเปน ๔ ดาน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ ไดแก ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงดาน การดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานธุรกิจ (Business Risk) และ
ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก (Event Risk) เปนตน หรือ ความเสี่ยง ๔ ดาน ตามหลักเกณฑของ COSO ERM ที่แบงออกเปน Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) และ
ในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไมมีความเสี่ยงดานใดดานหนึ่ง ใหอธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน

15

๔. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร
ประเด็นยอย
ที่ใชพิจารณา

(1) การประเมินระดับ

ความรุนแรงของ
ความเสี่ยงระดับ
องคกร๑
(ระดับความรุนแรง =
โอกาส x ผลกระทบ)

น้ําหนัก
(%)
๑๕

๑

๒

ไมมีการประเมิน มีการประเมิน
ระดับความรุนแรง เฉพาะโอกาส
ของความเสี่ยง หรือผลกระทบ
ระดับองคกร
ของความเสี่ยง
ระดับองคกร

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

มีการประเมิน
มีการประเมิน
ครบถวนตาม
ทั้งโอกาสและ ทั้งโอกาสและผลกระทบ ระดับ ๔ รวมถึง
ครบทุกความเสี่ยง มีการจัดทําแผนภาพ
ผลกระทบ
ครบทุกความเสี่ยง ระดับองคกร โดยใช ความเสี่ยงระดับองคกร
ระดับองคกร
(Risk Profile) ๒
ฐานขอมูล
ของทุนหมุนเวียน
ในการพิจารณา

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

การประเมิน
ทั้งโอกาสและผลกระทบ
ครบทุกความเสี่ยง
ระดับองคกร

หมายเหตุ :
๑
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ใหดําเนินการตามความเสี่ยงที่ระบุในขอ ๓, ๕, ๗ การกําหนดแผนงานและดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง อางอิงจากขอ๔
๒
Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเปนพิกัดของโอกาสและผลกระทบ โดยใชระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให
เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปจจัยเสี่ยงองคกร และแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องคกรยอมรับได (Risk Boundary) เพื่อใหองคกรไดกําหนดเปนเปาหมายในภาพรวมวาจะตองบริหารความเสี่ยงจนมีระดับ
ความรุนแรงลดลงจนอยูในระดับดังกลาว
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๕. การตอบสนองความเสี่ยง
ประเด็นยอย
ที่ใชพิจารณา

น้ําหนัก
(%)

๑

๒

(1) การกําหนดแผนงาน

๑๐

ไมมี
การกําหนด
แผนงาน
การบริหาร
ความเสี่ยง

มีการกําหนด
แผนงาน
การบริหาร
ความเสี่ยง
มากกวารอยละ ๕๐
ของความเสี่ยง
ระดับองคกร

(2) การวิเคราะหการ

๕

บางปจจัยเสี่ยง
มีการระบุ
สาเหตุที่
เกี่ยวของ และ
สามารถ
วิเคราะหไดวา
สาเหตุหลักคือ
ประเด็นใด

การบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกร

บริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการเพื่อ
นํามาจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยง

ทุกปจจัยเสี่ยงมีการ
ระบุสาเหตุที่
เกี่ยวของ และ
สามารถวิเคราะหได
ถึงสาเหตุหลักของ
แตละปจจัย เสี่ยง

ระดับคะแนน
๓

๔

มีการกําหนด
แผนงาน
การบริหาร
ความเสี่ยง
ครบทุก
ปจจัยเสี่ยง
ระดับองคกร

มีการกําหนด
แผนงาน
การบริหาร
ความเสี่ยง
ครบทุกปจจัยเสี่ยง
ระดับองคกร
โดยมีการวิเคราะห
Cost-Benefit
ในแตละทางเลือก
มีการพิจารณา จัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่
ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยเสี่ยงทั้งในเชิง ครอบคลุมการ
คุณภาพและเชิง วิเคราะหสาเหตุของ
ปริมาณจัดทําแผนการ แตละปจจัยเสี่ยง และ
ความสัมพันธระหวาง
บริหาร
ปจจัยเสี่ยงทั้งในเชิง
ความเสี่ยง
ที่ครอบคลุมการ
คุณภาพและเชิง
วิเคราะหสาเหตุของแต
ปริมาณ
ละปจจัยเสี่ยง
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๕
ครบถวนตามระดับ ๔
รวมถึง
แผนงานการบริหาร
ความเสี่ยงผาน
ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
บริหาร
ทุนหมุนเวียน
แผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีการ
วิเคราะหครบถวน
ทั้ง ๔ ระดับ
ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีการกําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงครบ
ทุกปจจัยเสี่ยงระดับองคกร

มีการพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยเสี่ยงทั้ง
ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจัดทําแผนการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการวิเคราะหสาเหตุ
ของแตละปจจัยเสี่ยง

๖. กิจกรรมการควบคุมภายใน
ประเด็นยอย
ที่ใชพิจารณา

น้ําหนัก
(%)

(๑) ผูบริหารทุนหมุนเวียน
และผูบริหารระดับ
รอง
มีการสอบทาน๑
รายงานทางการเงิน
และรายงานที่ไมใช
ทางการเงิน๒

๗

(๒) การจัดทําทะเบียน
ทรัพยสิน และการ
ตรวจนับทรัพยสิน
เทียบกับทะเบียน
ทรัพยสิน/หลักฐาน
ทางบัญชี

๓

หมายเหตุ :
๑
๒

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

ไมมีการสอบทาน มีการสอบทาน
มีการสอบทาน
มีการสอบทาน
มีการสอบทาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินและ รายงานทางการเงินและ
หรือ
และ
ที่ไมใชทางการเงิน
ที่ไมใช
ที่ไมใชทางการเงิน ที่ไมใชทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมี
ทางการเงิน
ครบทุกไตรมาส
ครบทุกไตรมาส การสอบทานที่มีความถี่
ครบทุกไตรมาส
มากกวารายไตรมาส และมีการสอบทาน
เปนรายเดือน
ครบ ๑๒ เดือน
มีการจัดทํา
มีการจัดทํา
มีการจัดทําทะเบียน
ทะเบียน
ทะเบียนทรัพยสิน
ทรัพยสิน และมีการ
ทรัพยสิน และมี
และมีการตรวจนับ
ตรวจนับทรัพยสิน
๑ ครั้งตอป
การตรวจนับ
ทรัพยสิน
๑ ครั้งตอป
โดยดําเนินการ
ทรัพยสิน
แลวเสร็จและ
แตดําเนินการ
โดยดําเนินการ
ไมแลวเสร็จ
แลวเสร็จและ
รายงานตอผูแตงตั้ง
ภายใน ๓๐ วัน
รายงานตอ
คณะกรรมการตรวจ
นับแตวันเริ่ม
ผูแตงตั้ง
นับพัสดุภายใน ๓๐
ดําเนินการ
คณะกรรมการ
วัน ทั้งนี้ การ
ตรวจสอบ
ตรวจนับพัสดุ
กระทบยอด
ภายใน ๓๐ วัน
ทรัพยสิน
อยางไรก็ตาม
ไมมีผลตาง
การกระทบยอด
ทรัพยสินมีผลตาง

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไมใชทางการ
เงินครบทุกไตรมาส และมีการสอบทานที่มีความถี่
มากกวารายไตรมาส

มีการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน และเตรียมการ
เพื่อตรวจนับทรัพยสินใหแลวเสร็จและเปนไป
ตามหลักเกณฑการประเมินตามตัวชี้วัด

การสอบทานของผูบริหาร หมายถึง การพิจารณาความครบถวน ถูกตอง นาเชื่อถือ เชน การรับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุม เปนตน
รายงานทางการเงิน ประกอบดวย ผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องตน งบทดลอง) และรายงานที่มิใชทางการเงิน เปนรายงานผลการดําเนินงานขององคกร เชน ผลการดําเนินงานตามภารกิจ
แผนยุทธศาสตร นโยบายหนวยงานที่เกี่ยวของ ตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนที่สําคัญ เปนตน
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๗. สารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นยอย
ที่ใชพิจารณา
(๑) การใชสารสนเทศเพื่อ
สนับการสนุนการ
ติดตามการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
บริหารความเสี่ยง

น้ําหนัก
(%)

๑

๒

๒๕

ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงได

สามารถ
ดําเนินงาน
ตามแผนการ
บริหารความ
เสี่ยงไดมากกวา
รอยละ ๕๐
ของแผน

ระดับคะแนน
๓
ดําเนินงาน
ตามแผน
การบริหารความ
เสี่ยงไดครบถวน
ครบทุก
ปจจัยเสี่ยง

๔

๕

ครบถวนตาม
ครบถวนตาม
ระดับ ๓ และ
ระดับ ๓ และ
ความเสี่ยงระดับองคกร ระดับความรุนแรงของ
ลดลงไดมากกวา
ปจจัยเสี่ยง
รอยละ ๕๐
ทุกปจจัยเสี่ยง
ของเปาหมายรวม
สามารถลดลงได
ตามแผนการบริหารความ ตามเปาหมาย
เสี่ยง
ที่กําหนด
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ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

-

๘. การติดตามผลและการประเมินผล
ประเด็นยอย
ที่ใชพิจารณา

น้ําหนัก
(%)

๑

๒

(1) การประเมินผลการ

๒

ไมมีการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ของหนวยงาน

-

(2) การสงรายงาน

๒

ไมสงผลการ
ประเมิน/สงผล
การประเมิน
ลาชากวา
กําหนดเวลา
ไมมีการสอบ
ทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ของ
ผูตรวจสอบ
ภายใน

-

ควบคุมภายในของ
หนวยงานตาม
หลักเกณฑ
กระทรวงการคลังฯ๑

การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังฯ๑
(3) การสอบทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
ผูตรวจสอบภายใน

๑

-

ระดับคะแนน
๓
มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ของหนวยงาน
แตไมครบถวนตาม
ภารกิจ๒
ของทุนหมุนเวียน
-

มีการสอบทาน
การประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
ผูตรวจสอบ
ภายใน

๔

๕

-

มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ของหนวยงาน
ครบถวน
ตามภารกิจ๒
ของทุนหมุนเวียน
ทันตามกําหนดเวลา
(ภายใน ๙๐ วัน
นับตั้งแตสิ้นปบัญชี)

-

-

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

มีการสอบทาน
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
ผูตรวจสอบภายใน
และมีแนวทางใน
การปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของ
ผูตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ :
๑
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒
ภารกิจของทุนหมุนเวียน หมายถึง ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงานภาครัฐ/วัตถุประสงค
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รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

วางแผนการดําเนินงานตามไตรมาส 3

วางแผนการดําเนินงานตามไตรมาส ๓

วางแผนการดําเนินงานตามไตรมาส ๓

ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ : การตรวจสอบภายใน
กรณีที่ ๑ ทุนหมุนเวียนที่ใชหนวยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง
๑. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน
ประเด็นยอยพิจารณา

(1) บทบาท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

น้ําหนัก
(รอยละ)
๕

๑

๒

ไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ระดับคะแนน
๓

มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
จัดทํากฎบัตร๑ ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบแลวเสร็จ

๔

๕

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ
ประชุมไมครบทุก
ไตรมาส เพื่อ
พิจารณาประเด็นที่
สําคัญเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน๒

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ
ประชุมไตรมาสละ ๑
ครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเด็นที่สําคัญ
เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของ
หนวยตรวจสอบ
ภายใน๒
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ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
(ระบุ)...
๔

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

๑. มีคําสั่งแตงตั้งที่ ๘/๒๕๖๑
๒. มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยการนําเขา
ทบทวนในการประชุมครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒
๓. คณะกรรมการมีการประชุม
ไตรมาสที่ 1 พิจารณาแผนตรวจสอบภายใน
ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
พิจารณาเกณฑการประเมินผลของผู
ตรวจสอบภายใน
ประเมินผลงานของผูตรวจสอบภายใน
พิจารณาเกณฑการประเมินความเสี่ยง
ของโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สวรส.
ไตรมาสที่ ๒ พิจารณากฎบัตรคณะอนุกรรมการและ
ตรวจสอบภายใน หลังจากที่ดําเนินการปรับแกไขให
เหมาะสมกับขอบังคับตรวจสอบภายใน
ไตรมาสที่ ๓ พิจารณาเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒

ประเด็นยอยพิจารณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

(2) การจัดทํากฎบัตร

(3) บทบาทของหนวย

ของหนวย
ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายในที่
ครบถวน

๑

๒

๕

มีการจัดทํา
กฎบัตรที่มี
ประเด็นสําคัญ
ไมครบถวน

-

๕

หนวยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดานขอมูล
และรายงาน
ทางการเงิน
(Financial)
และการตรวจสอบ
การดําเนินงาน
(Performance)

-

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

มีการจัดทํา
กฎบัตรที่มีประเด็น
สําคัญครบถวน
และกฎบัตรไดรับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ผูบริหาร
สูงสุด
ของทุนหมุนเวียน

-

มีการจัดทํา
กฎบัตรที่มี
ประเด็นสําคัญ
ครบถวน
และกฎบัตรไดรบั ความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ผูบริหาร
สูงสุดของทุนหมุนเวียน
และ
มีการแจงเวียนกฎบัตร
ใหผูที่เกี่ยวของทราบ

หนวยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาทใน
การตรวจสอบ
เฉพาะดานขอมูล
และรายงาน
ทางการเงิน
(Financial)
การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน
(Performance)
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ
(Compliance)
และการดําเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ

-

หนวยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดานขอมูลและ
รายงานทางการเงิน
(Financial)
การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน
(Performance) การ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ
(Compliance) และ
การดําเนินงานในทุก
กิจกรรมขององคกร
(Operation)
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ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
(ระบุ)...
๓

๕

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีการจัดทํากฎบัตรที่มีประเด็นสําคัญครบถวน
และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
แลวในการประชุม ไตรมาสที่ 1

แผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเด็นยอยพิจารณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

มีการใหคําปรึกษา
นอกเหนือจาก
แนวทางการตรวจสอบ๕
บางสวน๖

และระบบสารสนเทศ
(Information
System)
มีการใหคําปรึกษา
นอกเหนือจาก
แนวทางการตรวจสอบ
ครบถวน๗

องคกร
(Operation)

(4) บทบาทในการให
คําปรึกษา

๕

ไมมีการให
คําปรึกษาแก
ฝายบริหาร

มีการให
คําปรึกษา
ตามแนวทาง
การตรวจสอบ๓
บางเรื่อง๔

มีการใหคําปรึกษา
ตามแนวทาง
การตรวจสอบ
ครบทุกเรื่อง

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
(ระบุ)...

๔

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีการใหคําปรึกษาแกฝายบริหารในเรื่องการจัดประชุม
คอบช

หมายเหตุ :
๑
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตองสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน
๒
ประเด็นที่สําคัญของการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การสอบทานแผนฝกอบรม การแตงตั้งโยกยายถอดถอนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
๓
การใหคําปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การใหขอเสนอแนะจากประเด็นที่ตรวจพบ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ
๔
การใหขอเสนอแนะไมครบทุกประเด็นที่ผูตรวจสอบออกขอตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ
๕
การใหคําปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ ซึ่งในบางครั้งทําหนาที่เปนผูประสานงาน และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูกับผูที่ไดรับการ
ตรวจสอบ เกีย่ วกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารการควบคุม รวมทั้งการการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๖
การใหคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ เชน การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท หรือการใหคําปรึกษาโดยวาจา
๗
การใหคําปรึกษาอยางเปนทางการโดยมีการถาม–ตอบ โดยมีการทําหนังสือถาม-ตอบอยางเปนลายลักษณอักษร
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๒. ความเปนอิสระ
ประเด็นยอยพิจารณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

(1) โครงสรางองคกร

๑๐

(2) ความเปนอิสระ

๑๐

มีความเปนอิสระ

เที่ยงธรรมของ
ผูตรวจสอบภายใน

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

โครงสรางองคกร
ไมสงเสริมใหผูตรวจ
สอบภายในมีความ
เปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายใน
ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานอื่นที่ไมใช
งานที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

๔

๕
โครงสรางองคกร
สงเสริมใหผูตรวจ
สอบภายในมีความ
เปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายใน
ไมไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงานอื่นที่
ไมใชงานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
ภายใน
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ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...
๕

๕

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

โครงสรางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามมติ
คณะกรรมการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

ตรวจสอบภายในไดดําเนินการตาม
ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วา
ดวยการจัดแบงสวนงานและการบริหารงานของสถาบัน ,
พรบ.องคการมหาชน พ.ศ. 2542 , หนังสือ สํานักงาน
กพร.ดวนมาก ที่ นร 1208/726 , หลักเกณฑการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบองคการมหาชน , ขอบังคับ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วาดวยการ
ตรวจสอบของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป
ประเด็นยอยพิจารณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

(1) การวางแผนตรวจสอบ
ระยะยาว๑

๕

(2) การจัดทําแผน
ตรวจสอบประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม
ความเสีย่ ง
(3) การนําความเห็น
ของฝายบริหารมา
เปนสวนหนึ่งของ
การจัดทําแผน

๕

๕

๑

๒

ไมมีการ
วางแผน
ตรวจสอบ
ระยะยาว
ไมมีการ
วางแผน
ตรวจสอบ
ประจําป
ไมมีการนํา
ความเห็นของ
ฝายบริหารมา
เปนสวนหนึ่ง
ในการ
จัดทําแผน

-

-

-

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

แผนการตรวจสอบระยะ
ยาวมีการประเมินความ
เสี่ยงคอนขางเปนระบบ

-

แผนการตรวจสอบ
ประจําปมีการประเมิน
ความเสีย่ งคอนขางเปน
ระบบ
มีการจัดทําหนังสือ
เพื่อใหฝายบริหารแสดง
ความเห็นในการจัดทํา
แผนการตรวจสอบและ
ฝายบริหารไดแสดง
ความเห็นตอบกลับมา

-

แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวมีการ
ประเมินความเสี่ยง
เปนระบบ๒
แผนการตรวจสอบ
ประจําปมีการประเมิน
ความเสีย่ งเปนระบบ

-

มีการสัมภาษณฝา ย
บริหารซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในกระบวนการวาง
แผนการตรวจสอบ

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

๓

แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
๒๕๖๐-๒๕๖๔

๓

แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒

๓

แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒

หมายเหตุ :
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองมีการจัดทําแผนตรวจสอบประจํา ๓ – ๕ ป ตามฐานความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนและเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ/ผูบริหารสูงสุดอนุมัติอยางไรก็ตาม
แผนการตรวจสอบระยะยาวตองพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในรวมดวย
2. การประเมินความเสี่ยงเปนระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดทําแผนตรวจระยะยาวที่ชัดเจน เชน กําหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงชัดเจน การวางแผนตรวจสอบสัมพันธกับวัตถุประสงค และความเสี่ยง
ขององคกรชัดเจนมีการเปรียบเทียบผลการประเมินความเสี่ยงของหนวยตรวจสอบภายในกับการประเมินความเสี่ยงของฝายบริหาร มีรูปแบบหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีการ
จัดลําดับความเสี่ยงเพื่อใชในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ การกําหนดระยะเวลาจัดทําแผน กําหนดผูรับผิดชอบ เปนตน
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๔. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประเด็นยอยพิจารณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

๑

๒

(1) การจัดทําแนวทาง

๕

ไมมีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ

-

(2) การจัดทําแนวทางการ

๑๐

ไมมีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ

มีการจัดทําแนว
ทางการตรวจสอบ
ไมตามฐานความ
เสี่ยง
และไมครบทุก
เรื่องที่ทําการ
ตรวจสอบ

การตรวจสอบ
ที่มีองคประกอบ
ครบถวน๑

ตรวจสอบตามความ
เสี่ยง

ระดับคะแนน
๓
มีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบที่มี
องคประกอบ
ครบถวน

๔

๕

-

มีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบครบ
ทุกเรื่องที่
ตรวจสอบและมี
องคประกอบ
ครบถวน
มีการจัดทําแนว
ทางการ
ตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง และ
ครบทุกเรื่องที่
ตรวจสอบ

มีการจัดทําแนว
มีการจัดทํา
ทางการตรวจสอบ แนวทางการ
ไมตามฐานความ ตรวจสอบตาม
เสี่ยง
ความเสี่ยง แต
แตครบทุกเรื่องที่มี ไมครบทุกเรื่อง
การตรวจสอบ
ที่ตรวจสอบ

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
(ระบุ)...
๕

๕

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒

แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒

หมายเหตุ :
1. แนวทางการตรวจสอบมีองคประกอบครบถวน หมายถึง แนวทางการตรวจสอบตองระบุถึง ๑. ขอบเขต วัตถุประสงค และระยะเวลาการปฏิบัติงาน๒. การกําหนดระยะเวลาในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน(Mandays)
๓. วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools) สําหรับการตรวจสอบแตละวัตถุประสงคการตรวจสอบ ๔. บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ ๕. ผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ
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๕. การปดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ
ประเด็นยอยพิจารณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

(๑) การเปดการตรวจสอบ
อยางเปนทางการ๑

๕

(๒) การปดการตรวจสอบ
อยางเปนทางการ๑

๕

(3) รายงานผลการตรวจสอบ

๒

(4) รายงานผลการตรวจสอบ

๘

มีความทันกาล

มีองคประกอบครบถวน
๒

๑

๒

ไมมีการเปดการ
ตรวจสอบอยางเปน
ทางการ
ไมมีการปดการ
ตรวจสอบอยางเปน
ทางการ
มีการจัดสงรายงานผล
การตรวจสอบให
หัวหนาหนวยรับตรวจ
เฉลี่ยเกินกวา ๑๕ วัน
หลังจากปดการ
ตรวจสอบ

-

จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบไมครบทุก
เรื่องตามแผนปฏิบัติ
งานตรวจสอบประจําป

ระดับคะแนน
๓

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
(ระบุ)...
N/A

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

๔

๕

-

-

มีการเปดการตรวจสอบ
อยางเปนทางการ

-

-

-

มีการปดการตรวจสอบ
อยางเปนทางการ

N/A

อยูในระหวางดําเนินการคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

-

มีการจัดสง
รายงานผลการ
ตรวจสอบให
หัวหนาหนวยรับ
ตรวจ เฉลี่ย
ภายใน ๑๕ วัน
หลังจากการปด
การตรวจสอบ
จัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ
ครบทุกเรื่องตาม
แผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ประจําปแต
องคประกอบไม
ครบถวน

-

มีการจัดสงรายงานผล
การตรวจสอบใหหัวหนา
หนวยรับตรวจ เฉลี่ย
ภายใน ๗ วันหลังจาก
การปดการตรวจสอบ

N/A

อยูในระหวางดําเนินการคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

-

จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบครบทุกเรื่อง
ตามแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจําป และ
รายงานฯ มีองคประกอบ
ครบถวน

N/A

อยูในระหวางดําเนินการคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

-
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อยูในระหวางดําเนินการคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

ประเด็นยอยพิจารณา

น้ําหนัก
(รอยละ)

(5) มีระบบในการติดตาม

๑๐

ขอเสนอแนะและ
สามารถติดตาม
การปฏิบัติงาน
ตามขอเสนอแนะ
ไดอยางครบถวน

๑

๒

ไมมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะ

-

ระดับคะแนน
๓
มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะเพียง
บางสวน

๔

๕

-

มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะอยาง
ครบถวนและมีการ
รายงานผลการติดตาม
ตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูบริหาร
สูงสุด

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
(ระบุ)...
N/A

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

อยูในระหวางดําเนินการคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

หมายเหตุ :
๑
ทุนหมุนเวียนตองมีการเปดการตรวจสอบและการปดการตรวจสอบทุกเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปหากดําเนินงานไมครบจะมีระดับคะแนนเทากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนนในหัวขอดังกลาว
๒
องคประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. บทคัดยอสําหรับผูบริหาร
2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ
3. ขอบเขตการตรวจสอบ
4. ประเด็นที่ตรวจพบ
5. การวิเคราะหสาเหตุและผลกระทบของประเด็นที่ตรวจพบ
6. ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
7. การจัดลําดับความสําคัญของขอตรวจพบและขอเสนอแนะ
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ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ : การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
๑. แผนปฏิบัติการดิจิทัล และแผนปฏิบัติการประจําป

ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา

น้ําหนัก
(%)

๑.๑ มีการจัดทํา/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
(ระยะยาว) ที่มีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรทั้งวิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตร
ที่สําคัญ

๕

๑
ไมมีการ
จัดทํา/
ทบทวน
แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

มีการจัดทํา/
มีการจัดทํา/
มีการจัดทํา/
ทบทวนแผนฯ ทบทวนแผนฯ ทบทวนแผนฯ
แต
ที่สอดคลอง
ที่สอดคลอง
ไมสอดคลอง ตามแผนดิจิทัล ตามแผนดิจิทัล
ตามแผนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ
เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมของ และสังคมของ
และสังคมของ
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย และตอบสนอง และตอบสนอง
และสนับสนุน และสนับสนุน
และไม
ตอบสนองและ
ตอแผน
ตอแผน
สนับสนุนตอ ยุทธศาสตรทั้ง ยุทธศาสตรทั้ง
แผน
วิสัยทัศน
วิสัยทัศน
ยุทธศาสตรทั้ง ภารกิจ รวมทั้ง ภารกิจ รวมทั้ง
วิสัยทัศน
กลยุทธของทุน กลยุทธของทุน
ภารกิจ รวมทั้ง
หมุนเวียน
หมุนเวียน และ
กลยุทธของทุน
มีการระบุ
หมุนเวียน
โครงการที่
เกี่ยวของ๑ ๒
ประเด็น
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๕
มีการจัดทํา/
ทบทวนแผนฯ
ที่สอดคลอง
ตามแผนดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย
และตอบสนอง
และสนับสนุน
ตอแผน
ยุทธศาสตรทั้ง
วิสัยทัศน
ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธของทุน
หมุนเวียน และ
มีการระบุ
โครงการที่
เกี่ยวของ๑ ๔
ประเด็น

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...
ระดับ ๕

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

จัดทําแผนแมบทฉบับใหมคือ แผนแมบทดิจิทัล สวรส. พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๔ และขออนุมัติแผนไปเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ โดยไดศึกษาและวิเคราะหใหมีความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทยระยะที่ ๒ และแผนยุทธศาสตร สวรส.
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา

น้ําหนัก
(%)

๑.๒ แผนปฏิบัติการ ประจําป
๒๕๖๓ มีองคประกอบ
หลักที่ดีครบถวน

๕

๑

๒

ไมมี
มีการจัดทํา
การจัดทํา แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ ประจําปที่มี
ประจําป
องคประกอบ
หลัก๒ที่ดี แตไม
ครบถวนตามที่
กําหนด

ระดับคะแนน
๓
มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปที่มี
องคประกอบ
หลัก๒ ที่ดี
ครบถวนตามที่
กําหนด

๔

๕

มีการจัดทํา
มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ
ประจําปที่มี
ประจําปที่มี
องคประกอบ องคประกอบหลัก
๒
ทีด่ ีครบถวน
หลัก๒ ที่ดี
ครบถวน
ตามทีก่ ําหนด
ตามที่กําหนด
และมี
และมี
องคประกอบ
องคประกอบ
เพิ่มเติม๓
๓
๒ ประเด็น
เพิ่มเติม
๑ ประเด็น

ผลการ
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...
ระดับ ๓ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจําป ๒๕๖๓ ที่มีองคประกอบ
ครบถวน แตจะมีการทบทวนอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :
๑
โครงการที่เกี่ยวของ ไดแก ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. โครงการสําหรับประชาชน/ผูใชบริการไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ๓. โครงการการจัดใหมีระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ๔. โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล เพื่อชวยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน
๒
องคประกอบหลัก ไดแก ๑.แผนงาน/โครงการ ๒. เปาหมาย ๓. ขั้นตอนการดําเนินงาน ๔. ระยะเวลา ๕. งบประมาณ และ ๖. ผูรับผิดชอบ
๓
องคประกอบเพิ่มเติม ไดแก ๑. การจัดกลุมและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ และ ๒. ตัวชี้วัดที่แสดงความสําเร็จและผลลัพธที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการ
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๒. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทลั
๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS)
(กรณีที่ ๑ – ทุนมีระบบแลว)

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนัก
(%)

(๑) ความเพียงพอของ
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
(EIS/MIS)๑

๓๕

หมายเหตุ :

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

มีระบบที่มีการ มีระบบที่มีการ
มีระบบที่มี
รายงานผลการ รายงานผลการ การรายงาน
ดําเนินงาน แต ดําเนินงาน ซึ่ง
ผลการ
ขอมูลไมมีความ ขอมูลมีความทัน ดําเนินงาน ซึ่ง
ทันกาล และไมมี กาล แตไมมีการ ขอมูลมีความ
การเทียบกับ
เทียบกับ
ทันกาล และมี
เปาหมายใน
เปาหมายใน
การเทียบกับ
ระดับทุน
ระดับทุน
เปาหมายใน
หมุนเวียน
หมุนเวียน
ระดับทุน
หมุนเวียน

๔

๕

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานขอมูล
มีความทันกาล
และมีการเทียบ
กับเปาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน และ
ระดับอื่นที่
ถายทอดจาก
เปาหมายของทุน
หมุนเวียน (ฝาย/
บุคคล)

ระบบดังกลาวมี
การประเมินผล
ลัพธ และผลลัพธ
แสดงวาผูบริหาร
มีการใชงานผาน
ระบบอยางเต็ม
ศักยภาพ๒

๑

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
(ระบุ)...
ระดับ ๓

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีระบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดตอคณะ
กรรมการบริหาร(Core team) โดยแตละตัวมีการ
เปรียบเทียบกับเปาหมายในระดับทุนหมุนเวียนที่ระดับ
5

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช Data) ที่งายตอการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟก (Info
graphic) เชน รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทั้งที่อยูบนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร
๒
ตัวอยางตัวชี้วัดใชประเมินผลลัพธที่แสดงวาผูบริหารมีการใชงานผานระบบอยางเต็มศักยภาพ เชน จํานวนครั้งเฉลี่ยการเขาใชระบบของผูบริหารเทียบกับเปาหมาย รอยละ/ระดับความพึงพอใจของผูบริหารตอการใชงานระบบ เปนตน
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๒.๑ ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS)
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ)

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนัก
(%)

(๑) การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
(EIS/MIS)๑

๓๕

หมายเหตุ :

๑

๒

สามารถ
ดําเนินงานได
ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
รอยละ ๖๐

สามารถ
ดําเนินงานได
ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหารอย
ละ ๘๐

ระดับคะแนน
๓

สามารถ
ดําเนินงานได
ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหาทุก
แผนงาน/
โครงการ
รอยละ ๑๐๐

๔

๕

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ
และบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ๒

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ
และ ดีกวา
เปาหมายที่กําหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ๒

๑

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช Data) ที่งายตอการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟก (Info
graphic) เชน รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทั้งที่อยูบนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร
๒
การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถวงน้ําหนักตามความสําคัญของแผนงาน/โครงการ หากไมมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ
จะพิจารณาโดยใหความสําคัญของแผนงาน/โครงการเทากัน
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๒.๒ ระบบสารสนเทศสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๑ – ทุนมีระบบแลว)

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนัก
(%)

(๑) ระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนผูใชบริการ
ภายใน
ทุนหมุนเวียน

๒๕

๑

๒

มีระบบที่สนับสนุน มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/ ปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
อํานวยความ
สะดวกตอ
สะดวกตอ
ผูใชบริการแตระบบ ผูใชบริการแตไมใช
ดังกลาวไมมีการใช การสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน
งาน
หมุนเวียน

ระดับคะแนน
๓

มีระบบที่
สนับสนุนการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ
ผูใชบริการ และ
เปนการ
สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน

๔

๕

มีระบบที่สนับสนุน มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/ ปฏิบัติงานและ/หรือ
หรือสนับสนุนการ สนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก อํานวยความสะดวก
ตอผูใชบริการ และ ตอผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน ภารกิจหลักของทุน
หมุนเวียนมีการ หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ ประเมินผลลัพธ
และผลลัพธแสดงวา และผลลัพธแสดงวา
มีผลการดําเนินงาน มีผลการดําเนินงาน
ที่ดีกวาเปาหมาย ในระดับดีอยาง
ตอเนื่อง
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ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

๒.๒ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ)

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนัก
(%)

(๑) การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนผูใชบริการ
ภายในทุนหมุนเวียน

๒๕

๑

๒

สามารถ
ดําเนินงานได
ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
รอยละ ๖๐

สามารถ
ดําเนินงานได
ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหารอย
ละ ๘๐

ระดับคะแนน
๓

สามารถ
ดําเนินงานได
ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหาทุก
แผนงาน/
โครงการ
รอยละ ๑๐๐

๔

๕

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ
และบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ๑

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ
และ ดีกวา
เปาหมายที่กําหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ๑

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...
ระดับ ๒

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียนคือ
ระบบบริหารงานวิจัย ซึ่งระบบเดิมใชงานมาเกิน 10 ป ขีด
ความสามารถของระบบไมรองรับการใชงานในปจจุบัน จึง
ไดมีแผนที่จะพัฒนาระบบใหม โดยดําเนินการภายใต
แผนปฏิบัติการยกระดับระบบบริหารงานวิจัย สวรส. เขาสู
ยุคดิจิทัล ซึ่งมีโครงการภายใตแผนจํานวน ๔ โครงการ
ไดแก โครงการจัดทําแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัย โครงการออกแบบและกําหนด workflow
โครงการวิเคราะห ออกแบบและกําหนดระบบเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาระบบริหารงานวิจัย และโครงการออกแบบ
และจัดทําสถาปตยกรรมองคกรแบบดิจิทัล ทั้ง ๔ โครงการ
มีเปาหมายคือ ยกระดับระบบบริหารงานวิจัย สวรส. ซึ่ง
ขณะนี้ดําเนินการไปแลว ๒ โครงการ อยูระหวาง
ดําเนินการ ๒ โครงการ

หมายเหตุ :
๑
การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถวงน้ําหนักตามความสําคัญของแผนงาน/โครงการ หากไมมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะ
พิจารณาโดยใหความสําคัญของแผนงาน/โครงการเทากัน
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๒.๓ ระบบสารสนเทศสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล รวมทั้งนโยบายตางๆ ที่สําคัญของภาครัฐ
(กรณีที่ ๑ – ทุนมีระบบแลว)

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนัก
(%)

(๑) ระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนผูใชบริการ
ภายนอก
ทุนหมุนเวียน

๒๕

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

มีระบบที่
มีระบบที่
มีระบบที่
สนับสนุนการ สนับสนุนการเพิ่ม สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ ประสิทธิภาพการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและ/ ปฏิบัติงานและ/
การปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการ หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
อํานวยความ
และ/หรือ
สะดวกตอ
สะดวกตอ
สนับสนุนการ
อํานวยความ ผูใชบริการแต ผูใชบริการ และ
ไมใชการ เปนการสนับสนุน
สะดวกตอ
ผูใชบริการแต สนับสนุนภารกิจ ภารกิจหลักของ
ระบบดังกลาวไม หลักของทุน
ทุนหมุนเวียน
มีการใชงาน
หมุนเวียน

๔

๕

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ตอผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน
หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ และ
ผลลัพธแสดงวามีผล
การดําเนินงานที่
ดีกวาเปาหมาย

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ตอผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน
หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ และ
ผลลัพธแสดงวามีผล
การดําเนินงานใน
ระดับดีอยางตอเนื่อง
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ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...
ระดับ ๓-๔

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

ระบบคลังขอมูลและความรูระบบสุขภาพ ซึ่งขณะนีอ้ ยู
ระหวางการประเมินผลลัพธ

๒.๓ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองตอนโยบายดานดิจิทัล รวมทั้งนโยบายตางๆ ที่สําคัญของภาครัฐ
(กรณีที่ ๒ – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ)

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนัก
(%)

(๑) การดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนผูใชบริการ
ภายนอกทุนหมุนเวียน

๒๕

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

สามารถ
สามารถ
สามารถ
ดําเนินงานได ดําเนินงานได ดําเนินงานได
ตามแผนพัฒนา ตามแผนพัฒนา
ตาม
หรือแผนการ
หรือแผนการ
แผนพัฒนา
จัดซื้อจัดหา
จัดซื้อจัดหา
หรือแผนการ
รอยละ ๖๐
รอยละ ๘๐ จัดซื้อจัดหาทุก
แผนงาน/
โครงการ
รอยละ ๑๐๐

๔

๕

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ
และบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ๑

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ
และ ดีกวาเปาหมาย
ที่กําหนดทุก
แผนงาน/โครงการ๑

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ :
๑
การประเมินผลในระดับ ๔ และ ๕ หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถวงน้ําหนักตามความสําคัญของแผนงาน/โครงการ หากไมมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะ
พิจารณาโดยใหความสําคัญของแผนงาน/โครงการเทากัน
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ดานที่ ๕ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผูบริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจาง
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ : บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
๑. การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (๓ - ๕ ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี ๒๕๖๓
ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

1) การกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคที่
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคจัดตั้ง
และพันธกิจของ
ทุนหมุนเวียน

น้ําหนัก
(%)
๑๐

๑

๒

คณะกรรมการ
บริหาร
ทุนหมุนเวียน
ไมมีการกําหนด
ทิศทาง
ยุทธศาสตรและ
เปาประสงคของ
ทุนหมุนเวียน

-

ระดับคะแนน
๓

๔

คณะกรรมการ
บริหาร
ทุนหมุนเวียน
รับทราบและ
เห็นชอบทิศทาง
ยุทธศาสตรและ
เปาประสงค
ที่ผูบริหาร
ทุนหมุนเวียน
นําเสนอ

๕
คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
ทิศทางยุทธศาสตร
และเปาประสงค
ที่ผูบริหาร
ทุนหมุนเวียนนําเสนอ
โดยมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะ
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ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

วางแผนดําเนินการในเดือน ก.ค. 2562

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนัก
(%)

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

2) การจัดใหมีหรือ

๑๐

แผนยุทธศาสตร
และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
มีองคประกอบ
ไมครบถวน
สมบูรณ

แผนยุทธศาสตร
หรือแผนปฏิบัติ
การประจําป
มีองคประกอบ
ครบถวน

แผนยุทธศาสตร
และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
มีองคประกอบ
ครบถวน

แผนยุทธศาสตร
หรือ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใชได
จริง
ในทางปฏิบัติ

แผนยุทธศาสตร
และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป
มีคุณภาพและ
สามารถนําไปใช
ไดจริง
ในทางปฏิบัติ

3) ระยะเวลาการ

๑๐

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร
(๓-๕ ป) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปบัญชี
๒๕๖๓ ภายใน
เดือนที่ ๒ ของป
บัญชีถัดไป

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร
(๓-๕ ป) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปบัญชี
๒๕๖๓ ภายใน
เดือนแรกของป
บัญชีถัดไป

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร
(๓-๕ ป) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปบัญชี
๒๕๖๓
หนึ่งเดือน
กอนเริ่มปบัญชี
ถัดไป

เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร
(๓-๕ ป) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปบัญชี
๒๕๖๓
สองเดือน
กอนเริ่มปบัญชี
ถัดไป

ทุนหมุนเวียนจัดสง
แผนยุทธศาสตร (๓๕ป) และแผนปฏิบัติ
การประจําปบัญชี
๒๕๖๓
ใหกระทรวงการคลัง
๑ เดือน กอนเริ่มป
บัญชีถัดไป

ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว
(๓ - ๕ป) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปบัญชี
๒๕๖๓ ที่มีคุณภาพ
และระบุ
องคประกอบสําคัญ
ครบถวน

พิจารณาใหความ
เห็นชอบแผน
ยุทธศาสตรระยะ
ยาว (๓ – ๕ ป) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป ๒๕๖๓

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

วางแผนดําเนินการในเดือน ก.ค. 2562

-

หมายเหตุ :
1. ประเมินผลหัวขอ ๕.๑ จากแผนยุทธศาสตรระยะยาว (๓ – ๕ ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี ๒๕๖๓ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพรอมขอเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวของอื่น
2. แผนยุทธศาสตรหรือแผนงานระยะยาว (๓ – ๕ ป) เพื่อใชในปตอไปประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ ไดแก ๑. วิสัยทัศน ๒. พันธกิจ ๓. วัตถุประสงค นโยบาย/เปาประสงค ๔. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)
๕. ยุทธศาสตร ๖. เปาหมายหลัก และ ๗. รายละเอียดการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่ครบถวนทั้ง ๔ ดาน
3. แผนปฏิบัติการประจําปหรือแผนการดําเนินงานระยะสั้นเพื่อใชในปตอไป (ปบัญชี ๒๕๖๓) ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญ ไดแก ๑. วัตถุประสงค ๒. เปาหมาย ๓. ขั้นตอน ๔.ระยะเวลา ๕. งบประมาณ คาใชจาย หรือเงิน
ลงทุน ๖. ผูรับผิดชอบ และ ๗. ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนงาน/โครงการ
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๒. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

1) คณะกรรมการ

มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญ๑
ของทุนหมุนเวียน
อยางครบถวนและ
เพียงพอ

น้ําหนัก
(%)
๒๕

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

มีการติดตาม
มีการติดตาม
มีการติดตาม
มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน
ที่สําคัญทั้งสิ้น
ที่สําคัญทัง้ สิ้น
ที่สําคัญทัง้ สิ้น
ที่สําคัญทัง้ สิ้น
๑ ดาน
๒ ดาน
๓ ดาน
๔ ดาน
เปนรายไตรมาส เปนรายไตรมาส เปนรายไตรมาส เปนรายไตรมาส

มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สําคัญทั้งสิ้น
๕ ดาน
เปนรายไตรมาส

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่สําคัญทั้งสิ้น ๕
ดานเปนรายไตรมาส

หมายเหตุ :
ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบดวย ๑. ผลการดําเนินงานดานการเงิน / ๒. ผลการดําเนินงานดานไมใชการเงินตามวัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน / ๓.ระบบบริหารความเสี่ยง / ๔. ระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศ และ ๕. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สําคัญควรมีการติดตามผลอยางชาภายในสิ้นไตรมาสถัดไป
- กรณีที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการประชุมนอยกวารายไตรมาส กําหนดใหสามารถใชการเวียนเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบพรอมมอบขอสังเกตตอผลการปฏิบัติงานที่สําคัญทั้ง ๕ ดาน ไดตามความเหมาะสม

๑

๓. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน
ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา
- การจัดใหมีระบบ
ประเมินผลภายใน
ทุนหมุนเวียน

น้ําหนัก
(%)
๒๕

๑

๒

มีการประเมินผล
ระดับองคกร
ที่เปนระบบ และมี
หลักเกณฑชัดเจน

-

ระดับคะแนน
๓
มีการประเมินผล
ผูบริหารทุนหมุนเวียน
ที่เปนระบบ โดยไมมีหลักเกณฑ
ชัดเจนสอดคลองและเชื่อมโยง
กับหลักเกณฑและเปาหมาย
ระดับองคกร

๔

๕

-

มีการประเมินผลผูบริหารทุน
หมุนเวียน ที่เปนระบบ
โดยมีหลักเกณฑชัดเจน
สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑและเปาหมาย
ระดับองคกร

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีการประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน ที่เปนระบบ
โดยมีหลักเกณฑชัดเจนสอดคลองและเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑและเปาหมายระดับองคกร

หมายเหตุ :
1. ผูบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือผูทําหนาที่บริหารทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่ออยางอื่น โดยพิจารณาจากโครงสรางบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ ๒๕๕๘
2. การประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน ที่เปนระบบและมีหลักเกณฑชัดเจน ไดแก การกําหนดใหมีการประเมินผูบริหารทุนหมุนเวียน โดยมีกรอบการประเมิน เชน ดานการเงิน / ดานการปฏิบัติการ / ดานการสนองตอบตอผูมีสวนได
สวนเสีย และดานการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เปนตน โดยภายในแตละกรอบมีการระบุ ตัวชี้วัด นิยาม และเปาหมายของแตละตัวชี้วัดที่ครบถวนชัดเจน และเชื่อมโยงกับบันทึกขอตกลงฯ ประจําปที่ทุนหมุนเวียน
ดําเนินการรวมกับกรมบัญชีกลาง
3. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนตองมีสวนรวมในการจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียนภายในทุนหมุนเวียน
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3. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา
1) มีการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศที่ครบถวน
ถูกตอง เชื่อถือได ทันกาล

น้ําหนัก
(%)
๑๐

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

มีการเปดเผย
ครบถวน
< ๗ ประเด็น

มีการเปดเผย
ครบถวน
๗ ประเด็น

มีการเปดเผย
ครบถวน
๘ ประเด็น

๔

๕

มีการเปดเผย
ครบถวน
๙ ประเด็น

มีการเปดเผย
ครบถวน
๑๐ ประเด็น
ขึ้นไป

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีการเปดเผยครบถวน ๑๐ ประเด็นขึ้นไป

หมายเหตุ :
1. กําหนดพิจารณาประเมินผลจากสื่อสิ่งพิมพ รายงานประจําป website หรือชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสารอื่น ๆ ของทุนหมุนเวียน
2. ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผย ไดแก ๑. ขอมูลสารสนเทศดานการเงิน และการบริหารงบประมาณ ๒. ขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ๓. โครงสรางการบริหารของทุนหมุนเวียน ๔. ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
คณะกรรมการและผูบริหารทุนหมุนเวียน ๕. วัตถุประสงคจัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน ๖. ภาพรวมแผนยุทธศาสตรระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําป ๗. โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถามี) ๘. การจัดซื้อจัดจาง และการ
ประกาศประกวดราคา (ถามี) ๙. นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ๑๐. การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงตนสังกัด ๑๑. กฎ มติ ค.ร.ม. ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
เพื่อใหเอกชนที่เกี่ยวของไดทราบ และ ๑๒. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร และคําแนะนําในการติดตอกับทุนหมุนเวียน
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๕. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (รอยละ ๑๐)
ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา
1) ผลสําเร็จจากการกํากับดูแล
ทุนหมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

น้ําหนัก
(%)
๑๐

๑
ทุนหมุนเวียน
มีคะแนน
ประเมินผล
โดยรวมต่ํากวา
ปที่ผานมา
๐.๕ คะแนน

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

ทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียน
มีคะแนน
มีคะแนน
มีคะแนน
มีคะแนน
ประเมินผล ประเมินผลโดยรวม ประเมินผลโดยรวม ประเมินผล
เทากับ
มากกวา
โดยรวมต่ํากวา
โดยรวมเทากับ ๕
ปที่ผานมา
ปที่ผานมา
คะแนน
ปที่ผานมา
๐.๒๕ คะแนน
๐.๒๕ คะแนน
หรือมากกวา
ปที่ผานมา
๐.๕ คะแนน

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่...
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

-

หมายเหตุ :
1. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการสูงสุดที่กํากับดูแลและเห็นชอบนโยบายและผลการดําเนินงานโดยรวมของทุนหมุนเวียน
2. คะแนนประเมินผลโดยรวม หมายถึง คะแนนประเมินผลทุนหมุนเวียนโดยรวมของกรอบที่ ๑ – ๓ และ ๖ ไดแก ดานการเงิน ดานการปฏิบัติการ ดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย และดานการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ : การบริหารทรัพยากรบุคคล (เกณฑการประเมินสําหรับทุนที่มีความพรอมในการบริหารจัดการ)
๑. แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR master plan) (รอยละ ๓๕)

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนัก
(%)

(๑.๑) แผนยุทธศาสตร๑
และแผนปฏิบัติ
การดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

๓๐

(๑.๒) การดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
การดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจําป

๕

๑

๒

อยูระหวางการ
จัดทําหรือ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ
ดานทรัพยากร
บุคคล

รางแผน
ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ
ดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แลวเสร็จ

ดําเนินการได
รอยละ ๘๐

ดําเนินการได
รอยละ ๙๐

ระดับคะแนน
๓

๔

• แผนยุทธศาสตรและ • ผานระดับคะแนน

แผนปฏิบัติการดาน
บริหารทรัพยากร
บุคคลไดรับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมบริหารทุน
หมุนเวียนหรือคณะ
อนุกรรม การดาน
ทรัพยากรบุคคลของ
ทุนหมุนเวียนกอน
เริ่มปบัญชี
• แผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการดาน
บริหารทรัพยากร
บุคคลถูกสื่อสาร
ใหแกผูบริหารและ
พนักงานภายในทุน
หมุนเวียนผาน
ชองทางอยางนอย
ดังนี้ ๑. ระบบ
สารสนเทศภายใน
ทุนหมุนเวียน ๒.
การจัดประชุมชี้แจง

ดําเนินการได
รอยละ ๑๐๐

๓
• แผนยุทธศาสตร
ดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
คุณภาพและมี
องคประกอบเปน
สวนใหญ (อยาง
นอย ๔
องคประกอบจาก
ทั้งหมด ๖
องคประกอบ)

ผานระดับคะแนน
๓
• สรุปปญหา/แนว
ทางแกไขให
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
•
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๕
• ผานระดับคะแนน

๓
• แผนยุทธศาสตร
ดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
คุณภาพและมี
องคประกอบ
ครบถวน

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-๒
(ระบุ)...

• ดําเนินการจัดทํา

(ราง) แผน
ยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการ
ดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผานระดับคะแนน ดําเนินการตาม
๓
แผนได รอยละ
• สรุปปญหา/แนว ๕๐
ทางแกไขให
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
•

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

•

จะจัดประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใหความคิดเห็น
และขอเสนอแนะใน (ราง) แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
การดานบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จมีผลงานดีกวา
เปาหมายที่กําหนดไวทุกแผนงาน/โครงการ

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนัก
(%)

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

ดานทรัพยากร
บุคคลของทุน
หมุนเวียนหรือ
ผูบริหารระดับ
สูงสุดไดรับทราบ
เพื่อใหความ
คิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ
ภายในปบัญชี

ดานทรัพยากร
บุคคลของทุน
หมุนเวียนหรือ
ผูบริหารระดับ
สูงสุดไดรับทราบ
เพื่อใหความ
คิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะ
ภายในปบัญชี
• มีผลงานดีกวา
เปาหมายที่
กําหนดไวทุก
แผนงาน

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-๒
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ :
๑
แผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล ตองมีองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
๑) การวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) และความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล สภาวะปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน
๒) การนําปจจัยสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใชเปนปจจัยนําเขาหนึ่งในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓) ยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทั้ง การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) และสภาพแวดลอม
ที่สนับสนุนงานดานทรัพยากรบุคคล (HR Enabler)
๔) การแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตรของทุนหมุนเวียน (HR strategy map) รวมถึงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรทุนหมุนเวียน
๕) การกําหนดเปาหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแตละยุทธศาสตรที่ชัดเจน
๖) การแปลงแผนยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป ซึ่งตองมีการระบุ ดังนี้
- ชื่อแผนงาน
- เปาประสงค
- ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ
- งบประมาณ (ถามี)
- ขั้นตอน และ ระยะเวลาดําเนินงานในแตละขั้นตอนที่ชัดเจน
- ตัวชี้วัดและเปาหมายที่ทาทาย มีคุณภาพ และสามารถนําไปติดตามและประเมินผลไดจริง
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๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) (รอยละ ๕๐)
ผลการ
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน
ประเด็นยอยที่ใช น้ําหนั
ระดับคะแนน
ดําเนินงาน
พิจารณา
ก (%)
๑
๒
๓
๔
๕
(๒.๑) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(Human
Resource
Management:
HRM)
๒.๑.๑ การจัดการ
อัตรากําลัง
(Workforce
manageme
nt)

ไตรมาสที่ 1-๒
(ระบุ)...

๑๐

• คําบรรยายลักษณะ • คําบรรยายลักษณะ • ผานระดับ
๒

งาน ที่ครอบคลุม
ทุกตําแหนงงานและ
มีองคประกอบ
ครบถวน
หรือ
• โครงสรางทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร

งานที่ครอบคลุมทุก
ตําแหนงงานและมี
องคประกอบ
ครบถวน
และ
• โครงสรางทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร

คะแนน ๒
• การวิเคราะห
กระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ
(Workflow
Analysis) หรือ
การศึกษาเวลา
ทํางาน (Time
and Motion
study) รวมถึง
การวิเคราะห
การทดแทน
อัตรากําลังที่เกิด
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล

• ผานระดับคะแนน

มีแนวทางที่ชัดเจนใน
๓
การจัดการอัตรากําลัง
ประจําปและ
• การวิเคราะห
อัตรากําลังใน
ผลผลิต
ระยะยาว ไดแก
ประสิทธิภาพของ
• กรอบอัตรากําลัง
พนักงาน
• วิเคราะหผลผลิต
(Employee
ประสิทธิภาพ
productivity)
เพื่อใชประโยชนใน • วิเคราะห
การจัดการ
กระบวนการทํางาน
อัตรากําลัง
ที่สําคัญ
• โครงสรางทุน
หมุนเวียน
• คําบรรยายลักษณะ
งาน
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• มีการทบทวนคําบรรยายลักษณะงานทุกตําแหนง
ลักษณะงานที่
• มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อวิเคราะหและจัดทํา
ครอบคลุมทุก
โครงสรางใหเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและรองรับการ
ตําแหนงงานและมี
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร
องคประกอบ
• อยูระหวางการดําเนินการวิเคราะหกระบวนการทํางานที่
ครบถวน
สําคัญ เชน กระบวนงานบริหารจัดการโครงการวิจัย
• อยูระหวางการ
จัดทําโครงสรางทุน
หมุนเวียนเพื่อ
รองรับการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร
• อยูระหวางการ
วิเคราะห
กระบวนการทํางาน
(Workflow
Analysis)
• มีคําบรรยาย

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา
๒.๑.๒ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ของทุน
หมุนเวียน
(Performance
Management)

น้ําหนั
ก (%)
๑๕

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

มีการกําหนด
กําหนดตัวชีว้ ัดใน กําหนดตัวชีว้ ัด การกําหนดตัวชี้วัดใน
๓
ตัวชี้วัด แตยังอยู
ระดับผูบริหาร ในระดับผูบริหาร บุคลากรทุกระดับ
ในชวงทดลองและยัง ระดับสูง๔ ของทุน ระดับสูงและ
ของทุนหมุนเวียน
ไมไดนํามาใชจริง หมุนเวียนและใชใน ผูบริหารสายงาน
และใชในการ
การประเมินผลการ และใชในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติงาน

๕

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-๒
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

มีการกําหนดตัวชี้วัด • จัดทํา Job Assignment สําหรับบุคลากรทุกระดับ
๓ หรือ ๔
ในบุคลากรทุกระดับ • กําหนดนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
• ใชประโยชนจากผล ของทุนหมุนเวียน
ผูปฏิบัติงาน
ประเมินในการ
เพื่อใชในการ
พิจารณา
ประเมินผลการ
ผลตอบแทน/เลื่อน ปฏิบัติงาน
ขั้น/เลื่อนตําแหนง
• ใชประโยชนจากผล
ประเมินในการ
พัฒนาบุคลากร
• ผานระดับคะแนน

หมายเหตุ :
๒
คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะตองมีองคประกอบหลักดังนี้ ๑. ชื่อตําแหนง ๒. จุดประสงคของตําแหนงงาน หรือหนาที่ความรับผิดชอบหลัก ๓. เปาหมายของงาน ๔. สายการบังคับบัญชา (งานนี้รายงานตรง
ตอตําแหนงใด มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงใดบาง มีเพื่อนรวมงานตําแหนงอื่นใดบางรายงานตอผูบังคับบัญชาเดียวกัน) ๕. คุณสมบัติที่พึงมี เชน คุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ทักษะ สมรรถนะ ๖. วันที่จัดทําคําบรรยาย
ลักษณะงาน
๓
ตัวชี้วัดตองสอดรับกับตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียน และ/หรือมาตรฐานงาน และ/หรือภารกิจและผลผลิตหลักของตําแหนงงานนั้น
๔
ผูบริหารระดับสูง รวมผูบริหารระดับสูงสุดของทุนหมุนเวียน
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ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา
(๒.๒) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(Human
Resource
Development:
HRD)
๒.๒.๑ การพัฒนา
บุคลากรราย
ตําแหนง
ระยะยาว
(Developm
ent
roadmap)
การพัฒนา
บุคลากร
ประจําป
(Individual
developme
nt plan: IDP)

น้ําหนั
ก (%)

๑๕

๑

๒

อยูระหวางการ การจัดทําเสนทาง
จัดทําเสนทางการ การพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากรราย
รายตําแหนง
ตําแหนง
(Development
(Development
roadmap)
roadmap)
ทุกตําแหนง
แลวเสร็จ และไดรับ
ความเห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับสูงสุด
ของทุนหมุนเวียน

ระดับคะแนน
๓

• ผานระดับ

คะแนน ๒
• การจัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจําป
(Individual
development
plan: IDP) ที่
ครอบคลุม
บุคลากรทุก
ตําแหนง
แลวเสร็จ

๔

๕

• ผานระดับคะแนน

• ผานระดับคะแนน

๓
• ดําเนินการไดตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป (Individual
development
plan: IDP)
ไดรอยละ ๘๐
• จัดทํารายงานสรุป
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป และ
รายงานใหผูบริหาร
สายงานและ
ผูบริหารระดับสูงสุด
ของทุนหมุนเวียนได
รับทราบ
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๓
• ดําเนินการไดตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป (Individual
development
plan: IDP)
ไดรอยละ ๑๐๐
• จัดทํารายงานสรุป
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป และ
รายงานใหผูบริหาร
สายงานและ
ผูบริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียนได
รับทราบ

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-๒
(ระบุ)...

จัดทําเสนทางการ
พัฒนาบุคลากร
รายตําแหนง
(Development
roadmap)
และไดรับความ
เห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียน
• จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรประจําป
(Individual
development
plan: IDP)
•

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

จัดทําเสนทางการพัฒนาบุคลากรรายตําแหนง
(Development roadmap) เสนอคณะกรรมการบริหาร
สวรส. และไดรับความเห็นชอบจากผูบ ริหารระดับสูงสุดของ
ทุนหมุนเวียน (ผูอ ํานวยการ)
• วิเคราะหสวนขาดและความตองการในการพัฒนาบุคลากร
และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป (Individual
development plan: IDP)
•

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา
๒.๒.๒ การพัฒนากลุม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ
(Talent
management)
การคัดเลือก
และพัฒนา
บุคลากรกลุมผู
สืบทอด
ตําแหนง
(Succession
plan)

น้ําหนั
ก (%)
๑๐

๑
แนวทางการ
คัดเลือกกลุมบุคลากร
ที่มีศักยภาพ (Talent
pool) หรือ กลุมผูสืบ
ทอดตําแหนง
(Successor pool)
แลวเสร็จ และไดรับ
ความเห็นชอบจาก
คณะ
กรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ดานทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียน

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

• ผานระดับคะแนน • ผานระดับ

• ผานระดับคะแนน

• ผานระดับคะแนน

• การจัดทําแผนงาน • การคัดเลือก

• ดําเนินการตาม

๑

คะแนน ๒

๓

๓
ดําเนินการตาม
ระยะสั้นและระยะ กลุมบุคลากรที่มี แผนงานประจําปใน แผนงานประจําปใน
ยาวในการพัฒนา ศักยภาพ
การพัฒนากลุม
การพัฒนากลุม
กลุมบุคลากรที่มี
(Talent pool) บุคลากรที่มีศักยภาพ บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent หรือ กลุมผูสืบ (Talent pool) หรือ ศักยภาพ (Talent
กลุมผูสืบทอด
pool) และ กลุมผู
pool) หรือ กลุมผู ทอดตําแหนง
(Successor
ตําแหนง
สืบทอดตําแหนง
สืบทอดตําแหนง
(Successor pool) (Successor pool)
(Successor pool) pool)
แลวเสร็จ และไดรับ แลวเสร็จ และ ไดรอยละ ๑๐๐
ไดรอยละ ๑๐๐
ความเห็นชอบจาก ผานความ
ผูบริหารระดับ
เห็นชอบจาก
สูงสุดของทุน
ผูบริหารระดับ
หมุนเวียน
สูงสุดของทุน
หมุนเวียน
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ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-๒
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

• จัดทําแนวทางการ • จัดทําแนวทางการพัฒนากลุมบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent

พัฒนากลุม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent
pool) และ กลุมผู
สืบทอดตําแหนง
(Successor pool)
• จัดทําแผนงาน
ระยะสั้นและ
ระยะยาวในการ
พัฒนากลุม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent
pool) และ กลุมผู
สืบทอดตําแหนง
(Successor pool)

pool) และ กลุมผูสืบทอดตําแหนง (Successor pool) เสนอ
คณะกรรมการบริหาร สวรส.
• จัดทําแผนงานระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนากลุม
บุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent pool) และ กลุมผูสืบทอด
ตําแหนง (Successor pool)

๓. สภาพแวดลอมที่สนับสนุนงานดานทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) (รอยละ ๑๕)
ประเด็นยอยที่ใช น้ําหนั
ระดับคะแนน
พิจารณา
ก (%)
๑
๒
๓
๔
๓.๑ การสรางความผูกพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร
(Employee
Engagement &
Satisfaction)

๕

อยูระหวางการ สรุปผลการสํารวจ
สํารวจความผูกพัน ความผูกพันและ
และความพึงพอใจ ความพึงพอใจของ
ของบุคลากร
บุคลากร
(Employee
(Employee
Engagement & Engagement &
Satisfaction)
Satisfaction)
แลวเสร็จ

๓.๒ ความปลอดภัย/
สุขอนามัย/
สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน (Safety/
Health/Environme
nt: SHE)

๕

การกําหนด การกําหนดมาตรฐาน การจัดทํา
ผูรับผิดชอบในดาน ดานสุขอนามัย ความ แผนงานระยะสั้น
ความปลอดภัย
ปลอดภัย และ
และระยะยาว
สุขอนามัย และ สภาพแวดลอมในการ ดานความ
ทํางาน
สภาพแวดลอมใน
ปลอดภัย
การทํางาน
สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอม
ในการทํางาน
แลวเสร็จ และ

จัดทําแผนงาน
ประจําปที่มาจาก
การวิเคราะหผล
การสํารวจฯ
เพื่อยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรแลว
เสร็จ

๕

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-๒
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

• ดําเนินงานตาม

• ดําเนินงานตาม

• สํารวจความ

• สํารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร

ดําเนินงานตาม
แผนงานดานความ
ปลอดภัย สุขอนามัย
และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
ประจําป ไดรอยละ
๑๐๐

• ผานระดับคะแนน

• กําหนด

• กําหนดแนวทางและผูรับผิดชอบในดานความปลอดภัย

แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรไดรอยละ
๘๐
• จัดทํารายงานสรุป
การดําเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานใหผูบริหาร
สายงานและ
ผูบริหารระดับสูงสุด
ของทุนหมุนเวียนได
รับทราบ
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แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรไดรอยละ
๑๐๐
จัดทํารายงานสรุป
การดําเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานใหผูบริหาร
สายงานและ
ผูบริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียนได
รับทราบ

๔
• ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดดานความ
ปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางานดีกวา
หรือเปนไปตาม

ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
(Employee
Engagement &
Satisfaction)
• สรุปผลการสํารวจ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร
(Employee
Engagement &
Satisfaction)
• จัดทําแผนงาน
ประจําป เพื่อ
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร
ผูรับผิดชอบใน
ดานความ
ปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน
• กําหนดมาตรฐาน
ดานสุขอนามัย

(Employee Engagement & Satisfaction)
• สรุปผลการสํารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction) เสนอ
คณะกรรมการบริหาร สวรส.
• วิเคราะหผลการสํารวจและจัดทําแผนงานเพื่อยกระดับความ
ผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร

สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
• กําหนดมาตรฐานดานสุขอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เสนอ คณะกรรมการบริหาร
สวรส.
• จัดทําแผนงานระยะสั้นและระยะยาวดานความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และวางแผน
ดําเนินการตามแผนดานความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา

น้ําหนั
ก (%)

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

ไดรับความ
เห็นชอบจาก
ผูบริหารระดับ
สูงสุดหรือ
ผูบริหารที่
รับผิดชอบ โดยมี
การกําหนด
ตัวชี้วัดและ
เปาหมายที่
ชัดเจน
๓.๓ ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนงานดาน
ทรัพยากรบุคคล (HR
information
system: HRIS)

๕

มีฐานขอมูลที่ มีฐานขอมูลที่สําคัญ
สําคัญดานทรัพยากร ดานทรัพยากรบุคคล
บุคคล๕ แตไม
ที่ครบถวน
ครบถวน

• ผานระดับ

๕
เปาหมายที่กําหนด
ไว

• ผานระดับคะแนน

• ผานระดับคะแนน

ผลการ
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-๒
(ระบุ)...

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน

ความปลอดภัย
และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน
• จัดทําแผนงาน
ระยะสั้นและ
ระยะยาวดาน
ความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน

มีฐานขอมูลดาน
คะแนน ๒
๓
๔
ทรัพยากรบุคคล
ไดแก ขอมูลสวน
• มีการจัดทําหรือ • มีการจัดทําหรือมี
• มีการจัดทําหรือมี
มีระบบการ
ระบบการรายงาน ระบบการรายงาน บุคคล ขอมูลการ
ทํางาน ขอมูลการ
รายงานขอมูล ขอมูลดาน
ขอมูลดาน
ดานทรัพยากร ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากร
ขอมูลอัตรากําลัง
บุคคลเพื่อ
เพื่อนํามาใช
เพื่อนํามาใช
นํามาใช
ประโยชนในการ
ประโยชนในการ และ ขอมูลเรื่อง
ประโยชนใน
ตัดสินใจในระดับ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ ผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน
การตัดสินใจ
สายงาน
ดานงานธุรการ
บุคคล

ออกแบบในการเก็บขอมูลบุคลากรและจัดทําฐานขอมูล
บุคคลากรใหครอบคลุมทั้งขอมูลการทํางาน ขอมูลการพัฒนา
บุคลากร ขอมูลอัตรากําลัง และ ขอมูลเรื่องผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน

หมายเหตุ :
๕
ฐานขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคล ตองประกอบไปดวย ๑. ขอมูลสวนบุคคล ๒. ขอมูลการทํางาน ๓. ขอมูลการพัฒนาของบุคลากร ๔. ขอมูลเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน ๕. ขอมูลอัตรากําลัง
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สวนที่ ๒

สําหรับกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตัวชีว้ ัดรวมดานการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัดดานที่ ๖)
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ การเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายที่ไดรับอนุมัติ (รอยละ ๓)
ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา

น้ําหนัก
(%)

ระดับคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการ
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑-๒
เบิกจายไดนอยกวา เบิกจาย ณ มี.ค.๖๒ ไดรอยละ ๕๔.๙๑
มติครม.
รอยละ ๔๕

(๑) รอยละการเบิกจาย
งบลงทุน๑ ที่เกิดขึ้นจริง๒
เทียบกับแผนการเบิกจาย งบ
ลงทุน๓ ประจําปบัญชี ๒๕๖๒

๒๐

เบิกจายได
นอยกวา
มติ ครม.
รอยละ ๘

เบิกจายได
นอยกวา
มติ ครม.
รอยละ ๖

เบิกจายได
นอยกวา
มติ ครม.
รอยละ ๔

เบิกจายได
นอยกวา มติ
ครม.
รอยละ ๒

เบิกจายได
ตามมติ ครม.๔

(๒) รอยละการเบิกจายภาพรวมที่
เกิดขึ้นจริง๕เทียบกับ
แผนการเบิกจายภาพรวม๖
ประจําปบัญชี ๒๕๖๒

๒๐

เบิกจายได
นอยกวา
มติ ครม.
รอยละ ๘

เบิกจายได
นอยกวา
มติ ครม.
รอยละ ๖

เบิกจายได
นอยกวา
มติ ครม.
รอยละ ๔

เบิกจายได
นอยกวา มติ
ครม.รอยละ
๒

เบิกจายได เบิกจายไดนอยกวา เบิกจาย ณ มี.ค.๖๒ ไดรอยละ ๒๙.๕๐
ตามมติ ครม.๔
มติครม.
รอยละ ๗๐

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน (เพิ่มเติม)
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- กรุณาใหรายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเชน ดําเนินการอะไร เมื่อใด มีผลตอตัวชี้วัดอยางไร

การดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป

๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลวมีปจจัย/เหตุการณสําคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
-

ทั้งนี้ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนไมมีงบลงทุน ใหถายน้ําหนักตัวชี้วัดยอยในขอ (๑) ไปยังขอ (๒) ทั้งหมด
หมายเหตุ:

๑

งบลงทุน หมายถึง งบที่ใชในการจัดหาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
การเบิกจายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจายงบลงทุนที่ทุนหมุนเวียนเบิกจายจริงในบัญชี ๒๕๖๒
๓
แผนการเบิกจายงบลงทุน หมายถึง แผนการเบิกจายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี ๒๕๖๒
และรายจายงบลงทุนที่เปนภาระผูกพันจากปกอนที่ตองนํามาเบิกจายในปบัญชี ๒๕๖๒
๔
มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเรงรัดการติดตามการใชจายเงินปบัญชี ๒๕๖๒
๕
การเบิกจายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจายภาพรวมที่ทุนหมุนเวียนเบิกจายจริงในปบัญชี ๒๕๖๒

๒
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๖

แผนการเบิกจายภาพรวม หมายถึง แผนการเบิกจายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี ๒๕๖๒ และรายจายภาพรวมที่เปนภาระผูกพันจากปกอนที่ตองนํามาเบิกจายในปบัญชี ๒๕๖๒
การเบิกจายภาพรวมและแผนการเบิกจายภาพรวม (ตามหมายเหตุ ๕ และ ๖) สามารถปรับลดไดตามภารกิจหรือลักษณะของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน

สูตรการคํานวณ (๑) =

การเบิกจายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ในปบัญชี ๒๕๖๒ x ๑๐๐
แผนการเบิกจายงบลงทุน ประจําปบญ
ั ชี ๒๕๖๒

(๒) =

การเบิกจายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง ในปบัญชี ๒๕๖๒ x ๑๐๐
แผนการเบิกจายภาพรวม ประจําปบัญชี ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ๑. หากในปบัญชี ๒๕๖๒ ครม. ไมมีมติในกรณีดังกลาว ใหปรับคาเกณฑวัดระดับ ๕ ดังนี้
- กรณีการเบิกจายงบลงทุน เทากับรอยละ ๘๗
- กรณีการเบิกจายภาพรวม เทากับรอยละ ๙๖
๒. หากการเบิกจายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงนอยกวาแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการตอรองราคา ทําใหมูลคาที่ทําสัญญาจัดซื้อจัดจางต่ํากวาแผนที่วางไว แตยังไดผลงานเทา
เดิม ใหปรับตัวเลขแผนงบลงทุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณได
๓. ในกรณีที่มีการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหวางปบัญชี และมีแผนการเบิกจายในปบัญชีใหทุนหมุนเวียนดําเนินการปรับแผนการเบิกจายใน (๑) และ (๒)
ตารางสรุปการเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายที่ไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
(๑) อัตราการเบิกจายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจายงบลงทุน

หนวย : บาท

แผนการเบิกจาย

ผลการเบิกจาย

รอยละ

๒,๗๗๗,๒๔๖.๙๑

๑,๕๒๔,๙๗๕.๙๑

๕๔.๙๑

(๒) อัตราการเบิกจายรายจายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวม

หนวย : บาท

แผนการเบิกจาย

ผลการเบิกจาย

รอยละ

๔๐๓,๐๒๑,๒๓๘.๘๗

๑๑๘,๘๘๗,๔๔๔.๐๕

๒๙.๕๐
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ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ : การรายงานทางการเงิน (รอยละ ๒)
ประเด็นยอย
ที่ใชพิจารณา

น้ําหนัก
(%)

1) การนําเขาขอมูล

๑๐

2) การบันทึกรายงานการ
รับและการใชจายเงิน
ฯ งวดสิ้นปบัญชี
๒๕๖๒

๑๐

๑
บันทึกขอมูล
ครบถวน
จํานวน ๘ เดือน
ไมสามารถ
ดําเนินงาน

๒

ระดับคะแนน
๓

๔

๕

บันทึกขอมูล
บันทึกขอมูล
บันทึกขอมูล
บันทึกขอมูล
ครบถวน
ครบถวน
ครบถวน
ครบถวน
จํานวน ๙ เดือน จํานวน ๑๐ เดือน จํานวน ๑๑ เดือน ครบ ๑๒ เดือน
ดําเนินงาน
ไดสําเร็จ

ผลการ
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ ๑-๒
บันทึกขอมูล นําเขาขอมูลงบทดลองรายเดือน และแผน-ผลรายรับและ
ครบถวน
รายจาย ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปผานระบบ
จํานวน ๖ เดือน NBMS เดือน ต.ค.๖๑ – มี.ค.๖๒
-

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน (เพิ่มเติม)
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- กรุณาใหรายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเชน ดําเนินการอะไร เมื่อใด มีผลตอตัวชี้วัดอยางไร

การปดบัญชีแตละเดือนใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป และสิ้นปภายใน ๓๐ วันหลังจากสิ้นปงบประมาณ

๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลวมีปจจัย/เหตุการณสําคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
-

หมายเหตุ :
1. ทุนหมุนเวียนตองดําเนินการตามที่กําหนดไวในแนวปฏิบัติในการจัดทําขอมูลและการนําสงรายงานของทุนหมุนเวียนผานระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System :
NBMS)
2. การนําเขาขอมูล ใหทุนหมุนเวียนนําเขาและสงขอมูลงบทดลองเปนรายเดือน และขอมูลแผน – ผลรายรับและรายจาย ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ผานระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS)
3. การบันทึกรายงานการรับและการใชจายเงินฯ งวดสิ้นปบัญชี ๒๕๖๒
3.1 ทุนหมุนเวียนที่ปบัญชีเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม (ทุนปงบประมาณ) ใหจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ผานระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) ใหแลวเสร็จภายใน
๖๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นปบัญชี
3.2 ทุนหมุนเวียนที่ปบัญชีเริ่มวันที่ ๑ มกราคม (ทุนปปฏิทิน) ใหจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินที่ไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ใหกรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นปบัญชี จนถึงวันที่
กรมบัญชีกลางไดประทับตรารับหนังสือ ซึ่งตองมีรูปแบบและขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
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ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ : การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (รอยละ ๕)
ผลการ
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน
น้ําหนัก
ระดับคะแนน
ประเด็นยอย
ดําเนินงาน
(%)
๑
๒
๓
๔
๕
ที่ใชพิจารณา
ไตรมาสที่ ๑-๒

- การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบ
การจายเงิน และ
การรับเงินของทุน
หมุนเวียนผาน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส

๔๐

ทุนหมุนเวียน
สามารถ
ดําเนินการ
จายเงินและ
รับเงินผาน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ไดรอยละ ๖๐
ของกิจกรรม
การรับ-จาย
ทั้งหมด

ทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียน
สามารถ
สามารถ
สามารถ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จายเงินและรับ จายเงินและ จายเงินและ
เงินผานระบบ รับเงินผาน
รับเงินผาน
อิเล็กทรอนิกส
ระบบ
ระบบ
ไดรอยละ ๗๐ อิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส
ของกิจกรรม ไดรอยละ ๘๐ ไดรอยละ ๙๐
การรับ-จาย ของกิจกรรม ของกิจกรรม
ทั้งหมด
การรับ-จาย การรับ-จาย
ทั้งหมด
ทั้งหมด

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน (เพิ่มเติม)
๑. การดําเนินงานสําคัญ ที่ชวยสนับสนุนผลลัพธของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- กรุณาใหรายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเชน ดําเนินการอะไร เมื่อใด มีผลตอตัวชี้วัดอยางไร

การแกไขขอบังคับของสวรส. ใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๒

ทุนหมุนเวียน
สามารถ
ดําเนินการ
จายเงินและรับ
เงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ไดรอยละ ๑๐๐
ของกิจกรรม
การรับ-จาย
ทั้งหมด
(ครบถวนทุก
กิจกรรม)

-

อยูระหวางการปรับปรุงขอบังคับและระเบียบของ
สวรส. และการดําเนินการของธนาคาร

๒. ในปที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกลาวแลวมีปจจัย/เหตุการณสําคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ
๒.๑ ปจจัยที่สนับสนุน
๒.๒ ปจจัยที่เปนปญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแกไข ถามี)
-
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ขอสังเกตของคณะทํางานจัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินการดําเนินงานทุนหมุนเวียนตอกองทุน/เงินทุนกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ควรเปรียบเทียบมาตรฐานของระบบสารสนเทศซึ่งหนวยงานดานการวิจัยใชในการดําเนินงานตามภารกิจ กับหนวยงานในลักษณะ
เดียวกันทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใหมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยในการดําเนินงาน
ตอบ สวรส.จะดําเนินการเปรียบเทียบมาตรฐานสารสนเทศกับหนวยงานในลักษณะเดียวกันในโอกาสตอไป
2. กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข ควรสร า งเครื อ ข า ยนั ก วิ จั ย กั บ สถาบั น การศึ ก ษาทางการแพทย เช น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน เพื่อแกไขปญหาจํานวนนักวิจัยใหมที่มีแนวโนมลดลง โดยกองทุนฯอาจดําเนินการ
สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยใหแกสถาบันดังกลาว
ตอบ สวรส. ไดทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและเครือขายวิจัยในการพัฒนานักวิจัยระดับพื้นที่ ใหมีสวนรวมพัฒนาโครงการวิจัยและรวมทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น เชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน เครือขายวิจัย R๒R ที่พัฒนารวมกับโรงพยาบาลศิริราช เปนตน ทั้งนี้ การมีกลไกการทํางานรวมกับสถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการงานวิจัยของ สวรส.
3. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ควรกําหนดเกณฑการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยสําหรับสถาบันการศึกษาทางการแพทยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ตอบ สวรส. มีหลักเกณฑการพิจารณาโครงการวิจัยที่มีความสอดคลองกับกรอบ/ทิศทางการวิจัยในแตละป สําหรับทุกหนวยงานที่เสนอขอรับทุนวิจัย โดยโครงการวิจัยที่ผาน
เกณฑพิจารณาแลวจะมีกระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยซึ่งจะตองพิจารณาแผนการดําเนินงานวิจัยและความเหมาะสมของงบประมาณวิจัยดวย
4. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข ควรทบทวนทิศทางของการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในวงกวาง เพื่อสะทอนถึงการนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย และสงเสริม
ใหเห็นถึงการนํานโยบายหรือแนวทางดังกลาวไปสูการปฏิบัติจริง
ตอบ โครงการวิจัยของ สวรส. ไดกําหนดผูใชประโยชนในการวิจัยอยางชัดเจน และเมื่อผลงานวิจัยแลวเสร็จมีการนําเสนอตอคณะกรรมการทุนหมุนเวียนหรือคณะกรรมการ
กํากับแผน เพื่อนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะมาทบทวนการพัฒนางานวิจัย ทั้งนี้ เพื่อการตอยอดการสรางองคความรูจากการวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงนโยบายที่
จะนําไปสูการปฏิบัติไดจริง
การดําเนินการตามขอสังเกตของคณะทํางานจัดทําบันทึกขอตกลงฯ
1. ...
2. ...
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