แบบฟอร์ม
รายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสที่ 1 – 3
ประจาปีบัญชี 2563
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แบบฟอร์ม
รายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสที่ 1 – 3 ประจาปีบัญชี 2563
********************************
รายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสที่ ๒
ประจาปีบัญชี 2563
ชื่อทุนหมุนเวียน กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ชื่อผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน นายธีรธัช กันตามระ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักนโยบายและแผน นางวนิตา ช่วยปลอด
ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีน่ โยบายและแผน หน่วยงานสังกัด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
โทรศัพท์ q 2832 9236, 0 2832 9217 __________ FAX 0 2832 9201 __________________________
E – mail : theeratat@hsri.or.th , vanita@hsri.or.th ______________________________________________

คาชี้แจง
1. ให้ทุนหมุนเวีย นกรอกข้อมูล เกณฑ์ วัดการดาเนิ นงาน หน่วยวัด นาหนัก ค่าเกณฑ์วัด สาหรับ ตัวชีวั ดด้านการเงิ น
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลงการประเมินการ
ดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2563 ลงในโปรแกรม MS Word ตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียนไตรมาสที่ 1 – 3 ประจาปีบัญชี 2563” ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 : สาหรับ กรอกข้อ มูล ผลการด าเนิน งานด้า นการเงิน ด้า นการสนองประโยชน์ต่อ ผู ้มีส ่ว นได้ส่ว นเสีย และด้ า น
ปฏิบัติการ (ตัวชีวัดด้านที่ 1 - 3)
ส่วนที่ 2 : สาหรับกรอกข้อมูล ผลการดาเนินงานตัวชีวัดร่วมด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวีย น และด้านการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (ตัวชีวัดด้านที่ 4 - 5)
ส่วนที่ 3 : สาหรับ กรอกข้อ มูล ผลการดาเนิน งานตัวชีวัดร่วมด้านการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชีวัด
ด้านที่ 6)
2. อธิบายผลการดาเนินงานตามข้อ 1 ณ ไตรมาสที่รายงานโดยให้ระบุรายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงานให้
ชัดเจน หากตัวชี้วัดใดทุนหมุนเวียนยังไม่มีการดาเนินงานให้อธิบายกระบวนการที่ดาเนินการในปัจจุบันให้ชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนได้ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบผลการดาเนินงาน ในกรณีที่
คณะทางานจัดทาบันทึกข้อ ตกลงและประเมิ นการดาเนินงานทุนหมุนเวียนได้มี ข้อสังเกตต่อทุนหมุนเวียน ให้รายงานการ
ดาเนินงานตามข้อสังเกตดังกล่าว ด้วย
3. กาหนดเวลาการจัดส่งรายงานผลฯ ให้กรมบัญชีกลาง
3.1 หมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มเดือนตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) จัดส่งรายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 ภายในเดือนมกราคม
2563 ไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนเมษายน 2563 และไตรมาสที่ 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
3.2 ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มเดือนมกราคม (ทุนปีปฏิทิน) จัดส่งรายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 ภายในเดือนเมษายน
2563 ไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และไตรมาสที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม 2563
หากทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผลฯ โดยไม่ระบุรายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงานตามข้อ 2 ให้ชัดเจนภายในระยะเวลาที่
กาหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน จากคะแนนรวมของผลการดาเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี โดยถือเอาวันที่
กรมบัญชีกลางได้รับรายงานผลฯ ผ่านทาง E - Mail : evacgd2014@gmail.com
4. การจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานสามารถจัดส่งผ่านทาง E-mail : evacgd2014@gmail.com ให้ใช้หัวเรื่อง
“รายงานผลการดาเนินงาน...............(กองทุน/เงินทุนระบุ)..............ไตรมาสที่......(ระบุ)......” หากทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผล
การดาเนินงานผ่าน E-mail เรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกับกรมบัญชีกลางที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2127 7448 - 9 เพื่อยืนยันการ
จัดส่งด้วย
*****************************
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ส่วนที่ 1
สาหรับกรอกข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มสี ่วนได้สว่ นเสีย
และด้านปฏิบัติการ (ตัวชีวัดด้านที่ 1 – 3)
ด้านที่...๑ การเงิน......... (ร้อยละ.....๕....)

ตัวชี้วัดที่....๑.๑..... ชื่อตัวชี้วัด....ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนวิจัยต่อค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด......................
ตัวชี้วัด
๑.๑ ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุน
ทุนวิจัยต่อค่ำใช้จ่ำย
รวมทั้งหมด.

น้้ำหนัก
หน่วยวัด (%)
ร้อยละ
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ค่ำเกณฑ์วัด
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ผลกำร
ด้ำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๒
๗๘.๕๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- กรุณำให้รำยละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ด้ำเนินกำรอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่ำงไร
กำรส่งผลงำนและขอเบิกเงินตำมก้ำหนดในข้อตกลงสนับสนุนกำรวิจัย และกำรจัดท้ำข้อตกลงสนับสนุนกำรวิจัยในปี
๒๕๖๓ เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร

2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์
สาคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหำ/อุปสรรค (ระบุเฉพำะประเด็นส้ำคัญ และกำรแก้ไข ถ้ำมี)
3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
ร้อยละ ๗๘.๕๒ ค่ำเกณฑ์วัดระดับ ๕
วิธีการกรอกข้อมูลส่วนที่ 1
 ให้เพิ่มจานวนตารางให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดในด้านที่ 1 - 3 ของทุนหมุนเวียน และกรอกข้อมูลให้ตรงกับจานวนตัวชีวัด
ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2563 ทุกตัวชีวัด
 กรอกข้อมูลผลการดาเนินงานที่เกิดขึนจริง ณ ไตรมาสที่รายงาน ประจาปีบัญชี 2563 ในช่อง “ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่...(ระบุ)...” หากตัวชีวัดใดทุนหมุนเวียนยังไม่มีการดาเนินงานให้อธิบายกระบวนการที่ดาเนินการในปัจจุบันให้
ชัดเจน
 กรอกข้อมูล “รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน” เพื่อทาให้เกิดความชัดเจนหรือสร้างความเข้าใจได้มากขึนเกี่ยวกับ
การดาเนินงานดังกล่าวที่ทุนหมุนเวียนได้ดาเนินการ และอธิบายถึงสาเหตุของผลการดาเนินงานว่าเกิดจากปัจจัยใดเป็นสาคัญ
มีปัญหา อุปสรรค หรือไม่ อย่างไร โดยสังเขปให้พอเข้าใจตามหัวข้อในตาราง (หากข้อความที่ต้องการอธิบายมีมากกว่า
เนือที่ในตาราง สามารถขยายพืนที่หรือช่องว่างดังกล่าวเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม) ให้ชัดเจน ครบถ้วน
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ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ตอ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ...๒๕......)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัด
กำรพัฒนำฐำนข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำร
ประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของทุน
หมุนเวียน

น้้ำหนัก
หน่วยวัด (%)
ระดับ

ค่ำเกณฑ์วัด

ผลกำร
ด้ำเนินงำน
1
2
3
4
5
ไตรมำสที่...2
5
จัดท้ำ จัดท้ำ
ทุน
ทุน
ทุน
ระดับ 1 ก้ำลัง
รำยงำน แผนพัฒน หมุนเวียน หมุนเวียน หมุนเวียน จัดท้ำรำยงำน
กำรศึกษำ ำระบบ ด้ำเนินงำน ด้ำเนินงำน ด้ำเนินงำน กำรศึกษำเพื่อ
เพื่อ ฐำนข้อมูล ตำม
ตำม บรรลุตำม ก้ำหนดแนว
ก้ำหนด ฯ ระยะ แผนพัฒน แผนพัฒน เป้ำหมำย ทำงกำรพัฒนำ
แนว ยำว (3 - 5 ำระบบ ำระบบ ของ ระบบฐำนข้อมูลฯ
ทำงกำร ปี) และ ฐำนข้อมูล ฐำนข้อมูล แผนพัฒน และเสนอต่อ
พัฒนำ ประจ้ำปี ฯ ประจ้ำปีฯ ประจ้ำปี ำระบบ คณะกรรมกำร
ระบบ บัญชี
บัญชี บัญชี ฐำนข้อมูล บริหำรทุน
ฐำนข้อมูล 2563 2563 ได้ 2563 ได้ ฯ ประจ้ำปี หมุนเวียนเพื่อ
ฯ และ พร้อมทั้ง ร้อยละ 75 ร้อยละ บัญชี พิจำรณำให้ควำม
เสนอต่อ เสนอต่อ ของ
100
2563
เห็นชอบ
คณะกรรม คณะ โครงกำร/ ของ ส้ำเร็จร้อย
กำร กรรมกำร กิจกรรม โครงกำร/ ละ 100
บริหำรทุน บริหำรทุน ทั้งหมด กิจกรรม ของ
หมุนเวียน หมุนเวียน
ทั้งหมด ตัวชี้วัด
เพื่อ เพื่อให้
ทั้งหมด
พิจำรณำ ควำม
ให้ควำม เห็นชอบ
เห็นชอบ

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- กรุณำให้รำยละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ด้ำเนินกำรอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่ำงไร
ประชุมคณะท้ำงำนกลุ่มเล็กเพื่อระดมควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนน้ำเสนอร่ำงในกำรประชุมคณะท้ำงำน
ที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ซึ่งคำดว่ำจะมีประชุมในเดือนพฤษภำคม 2563
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหำ/อุปสรรค (ระบุเฉพำะประเด็นส้ำคัญ และกำรแก้ไข ถ้ำมี)
3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
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ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 2.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

2.2.๑ ผู้ใช้ผลงานวิจัย
ร้อยละ

๕

65

70

75

80

85

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
เครื่องมือที่ใช้ใน
กำรประเมิน
(แบบสอบถำม)
ได้รับควำม
เห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน (แบบสอบถาม)
1.2 การติดตามและประสานงานระหว่าง สวรส. กรมบัญชีกลาง และ TRIS เพื่อการพิจารณาแบบสอบถาม ให้แล้ว
เสร็จตามกรอบเวลาที่กาหนด
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
- ควำมร่วมมือของพนักงำนในสวรส. ที่ช่วยกันระดมสมอง พัฒนำแบบสอบถำมจนส้ำเร็จ
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
- มีกำรพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน (แบบสอบถำม) ตำมแผนที่วำงไว้

4

ตัวชี้วัดที่ 2.๒ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

2.2.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ร้อยละ ๕๐)

ร้อยละ

๕

65

70

75

80

85

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
จั ด ตั ง ค ก ก . แ ล ะ
ตรว จ สอ บ
แบบสอบถามและ
นั ด ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ
ก าหนดกรอบวิ จั ย
แ ล ะ ส่ ง
แบบสอบถามให้
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
และทริสและมีการ
ปรับแบบสอบถาม
ตามข้ อ เสนอแนะ
และกาหนดวิธีการ
สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่
ชัดเจน

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและหารือผู้เกี่ยวข้องและจัดตังคณะทางาน
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
- ดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย

5

ตัวชี้วัดที่ 2.๓ การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ ๑๐)
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด
2.๓.๑ การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

ร้อยละ

๖

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๔

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร (Implementation research: IR)ที่มุ่งเน้นให้เกิดองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรน้ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติ
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
- ด้ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย

1

ตัวชี้วัดที่ 2.๓ การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ ๑๐)
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

ร้อยละ

๔

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

2.๓.๒ การใช้ประโยชน์

อื่น ๆ
ได้แก่ เชิงวิชาการ
เชิงการพัฒนา
สังคม/ชุมชน
เชิงเศรษฐกิจ/
พาณิชย์

๕๐

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยให้ชัดเจน และมีช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการ
ใช้ประโยชน์
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
- การทางานร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้จัดการงานวิจัย นักบริหารโครงการ และผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
- ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย

1

ตัวชี้วัดที่ 2.๔ การประเมินผลสาเร็จของการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย (ร้อยละ ๕)
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

ร้อยละ

๔

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

2.๔ การประเมินผล

สาเร็จของการนา
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
นโยบาย

๓

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและนัดผู้เกี่ยวข้องรวมทังตังคณะทางาน
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
-

2

ด้านที่ ๓ การปฎิบัติการ (ร้อยละ ๓๕)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ร้อยละของโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด
๓.๑ ร้อยละของ
โครงการวิจัยที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

ร้อยละ

๑๐

๗5

๘0

๘5

๙๐

๙5

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

๙๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
มีกระบวนการคัดเลือกโครงการวิจัยและกระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
- ดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย

3

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ร้อยละความสาเร็จของโครงการวิจัย
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด
๓.๒.๑ โครงการวิจัยเชิง
ระบบ

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

ร้อยละ

๑๐

๗5

๘0

๘5

๙๐

๙5

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๘๗

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
ได้มีการรวบรวมผลงานวิจัยและมีการสังเคราะห์เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพ
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
- ดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย

4

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ จานวนนักวิจัยใหม่ในระดับพื้นที่ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยของ สวรส.ต่อนักวิจัยใหม่ทั้งหมดประจาปีบัญชี
๒๕๖๓
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

๓.๓ จานวนนักวิจัยใหม่ใน
ระดับพืนที่ที่มีส่วน
ร่วมในงานวิจัยของ
สวรส.ต่อนักวิจัยใหม่
ทังหมดประจาปีบัญชี
๒๕๖๓

ร้อยละ

๕

<5

๕

๖

๘

๑๐

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

๗

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้

สวรส. ได้ท้ำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำและเครือข่ำยวิจัยในกำรพัฒนำนักวิจัยระดับพื้นที่ ให้มีส่วนร่วม
พัฒนำโครงกำรวิจัยและร่วมท้ำวิจัย เช่น มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ส้ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน เป็นต้น
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
-

5

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ความสาเร็จของการมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการนาองค์ความรู้วิชาการที่ได้จากการวิจัยไปนาเสนอใน
เวทีระดับประเทศหรือนานาชาติ
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

๓.๔ ความสาเร็จของการมี
บทบาทหรือมีส่วน
ร่วมในการนาองค์
ความรู้วิชาการที่ได้
จากการวิจัยไป
นาเสนอในเวที
ระดับประเทศหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ

๕

๑

๒

๓

๔

5

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

๔

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
การวางเป้าหมายการดาเนินงานกำรมีบทบำทหรือมีส่วนร่วมในกำรน้ำควำมรู้วิชำกำรที่ได้จำกกำรวิจัยเสนอในเวที
ระดับประเทศหรือนำนำชำติ
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
- ด้ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก้ำหนด
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ ความสาเร็จของการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเชิงสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน
ค่าเกณฑ์วัด
ตัวชีวัด

หน่วยวัด

นาหนัก
(%)

1

2

3

4

5

๓.๕ ความสาเร็จของการ
สร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัยเชิง
สุขภาพร่วมกับ
หน่วยงานภาคเอกชน

ร้อยละ

๕

๑

๒

๓

๔

๕

ผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

๓

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน :
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
ร่วมกันกาหนดกรอบประเด็นวิจัยและพัฒนาโครงการ
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้ว มีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
-

3. ผลงานที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กาหนด
- ด้ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก้ำหนด
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ส่วนที่ 2
สาหรับกรอกข้อมูลผลการดาเนินงานตัวชีวัดร่วมด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (ตัวชีวัดด้านที่ 4 - 5)
วิธีการกรอกข้อมูลส่วนที่ 2
 แบบฟอร์มจะมีการระบุข้อมูล “ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา” “นาหนัก” และ “ระดับคะแนน” ไว้เรียบร้อยแล้ว
 ให้ทุนหมุนเวียนกรอกข้อมูลลงในช่อง “ผลการดาเนินงานไตรมาสที่...(ระบุ)...” และ “รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน” ตามผลการดาเนินงานที่เกิดขึนจริง ณ ไตรมาส
ที่รายงาน โดยระบุให้ชัดเจน ครบถ้วน
 สาหรับตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการจาแนก
ทุนหมุนเวียนตามอานาจบริหารจัดการในแต่ละตัวชีวัดนันๆ ให้ทุนหมุนเวียนกรอกข้อมูลผลการดาเนินงานในกรณีของตนเอง ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2563
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ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 4.1 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานสาหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
ประเด็นย่อย
น้าหนัก
ที่ใช้พิจารณา
(%)
1
2
(1) การจัดให้มีระบบ
3
มีการระบุ
มีการระบุช่องทาง
ข้อร้องเรียน ช่องทาง
ช่องทางรับ
รับข้อร้องเรียน
การรับข้อร้องเรียน
ข้อร้องเรียนและ
และเสนอ
และการจัดทารายงาน
มีการจัดทา
แนวทางแก้ไข
สรุปเกี่ยวกับข้อ
รายงานสรุป
พร้อมทังมีการ
ร้องเรียนภายในองค์กร
นาเสนอ
จัดทารายงานสรุป
นาเสนอผู้บริหารของ
เป็นรายปี
นาเสนอ
องค์กร
เป็นรายปี
(2) บทบาทและหน้าที่ของ
4
ไม่มีการประชุม
ฝ่ายบริหาร
หารือเกี่ยวกับ
ที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุม
การควบคุมภายใน
ภายในของ
ทุนหมุนเวียน
ระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง
ผู้ตรวจสอบ
ภายในของทุน
หมุนเวียน และ
ผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.)

ระดับคะแนน
3
4
มีการระบุช่องทางรับ มีการระบุช่องทาง
ข้อร้องเรียนและ
รับข้อร้องเรียน
มีการจัดทารายงาน
และเสนอแนว
สรุปนาเสนอเป็น ทางแก้ไข พร้อมทัง
รายไตรมาส
มีการจัดทารายงาน
สรุปนาเสนอ
เป็นรายไตรมาส

ผลการดาเนินงาน รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
5
มีการระบุช่องทาง
5
มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรีย นและเสนอ
รับข้อร้องเรียนและ
แนวทางแก้ไข พร้อมทังมีการจัดทารายงาน
เสนอแนวทางแก้ไข
สรุปนาเสนอเป็นรายเดือน
พร้อมทังมีการจัดทา
รายงานสรุปนาเสนอ
เป็นรายเดือน

มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน
และผู้ตรวจสอบ
ภายนอก (สตง.) อย่าง
ไม่เป็นทางการ

มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน
และผู้ตรวจสอบ
ภายนอก อย่างเป็น
ทางการอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง

-
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5

มีการประชุ มหารื อเกี่ ยวกับการควบคุ มภายใน
ของทุนหมุนเวียน ระหว่างผู้บริหารระดับสูง
ผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน และผู้ตรวจ
สอบภายนอก (สตง.) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
6 กุมภาพันธ์ 2563

2. การกาหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา
(1) การจัดทา/ทบทวน
คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยง

น้าหนัก
(%)
8

1
ไม่มี
การจัดทา/
ทบทวนคู่มือ
การบริหาร
ความเสี่ยง

2

ระดับคะแนน
3

4

5

ทุนหมุนเวียน อยู่
คู่มือการบริหาร
ครบถ้วนตาม
ครบถ้วนตาม
ระหว่างจัดทา/
ความเสี่ยงของทุน ระดับ 3 และคู่มือการ ระดับ 4 และเผยแพร่
ทบทวนคู่มือการ หมุนเวียน แล้วเสร็จ
บริหาร
คู่มือ
บริหารความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบ ความเสี่ยงผ่านความ
การบริหาร
ที่ดี
เห็นชอบจากคณะ
ความเสีย่ ง
1
ของคู่มือครบถ้วน
กรรมการบริหาร ให้กับผู้บริหารและ
ทุนหมุนเวียน
พนักงาน
ในองค์กร

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
5

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ปี 2563 ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบที่ดี และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และเผยแพร่
คู่ มื อการบริ หารความเสี่ ยงให้ กั บผู้ บริ หารและ
พนักงานของ สวรส. ผ่านทางระบบการจัดเอกสาร
ของ สวรส. (E-D0cument) ในเดือน มีนาคม
2563

3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร
ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา

(1) การระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กร

น้าหนัก
(%)
15

1

2

ระดับคะแนน
3

4

5

มีการระบุปัจจัย มีการระบุปัจจัย ครบถ้วนตามระดับ
ครบถ้วนตาม
ครบถ้วนตาม
เสี่ยงระดับ
เสี่ยงระดับองค์กร
2
ระดับ 3
ระดับ 4
องค์กร
โดยมีเกณฑ์การ และการระบุปัจจัย
และปัจจัยเสี่ยง
และสามารถแสดง
แต่ไม่สอดคล้อง พิจารณาระบบ
เสี่ยง
ระดับองค์กร
ถึงความเชื่อมโยง
กับกระบวนการ
การควบคุม
ระดับองค์กร
มีความเชื่อมโยงกับ ระหว่างปัจจัยเสี่ยง
ควบคุมภายใน ภายในที่เพียงพอ ได้พิจารณาถึงระดับ เป้าหมายประจาปี
ที่เหลืออยู่
ควบคู่ไปกับการ
ความเสี่ยงที่
ของทุนหมุนเวียน
ในปีก่อนหน้า
ระบุ
เหลืออยู่ (Residual และสามารถอธิบาย กับปีที่ประเมินได้
ความเสี่ยงระดับ Risk) หลังจากการ
ความเชือ่ มโยง
ชัดเจน ในรูปแบบ
องค์กร
ควบคุมภายใน
ระหว่างปัจจัยเสี่ยง
ของระดับความ
กับแต่ละยุทธศาสตร์ รุนแรงคงเหลือของ
ในทุกยุทธศาสตร์ ปัจจัยเสี่ยงในปีก่อน
ของทุนหมุนเวียน
หน้า
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
5

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
มีการระบุปัจจัยเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ตาม
มาตรฐานของ COSO ERM จากแหล่งที่มาทัง
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
- ทบทวนประเด็นความเสี่ยงในปีที่ผ่าน
มา
- เหตุการณ์ความเสี่ยงประจาปี 2563
- จากเป้าหมายตัวชีวัดตามแผนยุทธศาสตร์
โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่กับปีที่
ประเมิน ในรูปแบบของระดับความรุนแรง
คงเหลือของปัจจัยเสี่ยงในปีก่อนหน้า

4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร
ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา

(1) การประเมินระดับ

น้าหนัก
(%)
15

ความรุนแรงของ
ความเสี่ยงระดับ
องค์กร
(ระดับความรุนแรง =
โอกาส x ผลกระทบ)

1

2

ไม่มีการประเมิน มีการประเมิน
ระดับความรุนแรง เฉพาะโอกาส
ของความเสี่ยง หรือผลกระทบ
ระดับองค์กร
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร

ระดับคะแนน
3

4

5

มีการประเมิน
มีการประเมิน
ครบถ้วนตาม
ทังโอกาสและ ทังโอกาสและผลกระทบ ระดับ 4 รวมถึง
ผลกระทบ
ครบทุกความเสี่ยง มีการจัดทาแผนภาพ
ครบทุกความเสี่ยง ระดับองค์กร โดยใช้ ความเสี่ยงระดับองค์กร
ระดับองค์กร
ฐานข้อมูล
(Risk Profile)
ของทุนหมุนเวียน
ในการพิจารณา

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
4

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
มีการประเมินทังโอกาสและผลกระทบครบทุกความ
เสี่ยงระดับองค์กรโดยใช้ฐานข้อมูลของทุนหมุนเวียน
ในการพิจารณา

5. การตอบสนองความเสี่ยง
ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา

น้าหนัก
(%)

(1) การกาหนดแผนงาน
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การบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร

1

2

ไม่มี
การกาหนด
แผนงาน
การบริหาร
ความเสี่ยง

มีการกาหนด
แผนงาน
การบริหาร
ความเสี่ยง
มากกว่าร้อยละ 50
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร

ระดับคะแนน
3
มีการกาหนด
แผนงาน
การบริหาร
ความเสี่ยง
ครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร

4

5

มีการกาหนด ครบถ้วนตามระดับ 4
แผนงาน
รวมถึง
การบริหาร
แผนงานการบริหาร
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงผ่าน
ครบทุกปัจจัยเสี่ยง
ความเห็นชอบ
ระดับองค์กร
จากคณะกรรมการ
โดยมีการวิเคราะห์
บริหาร
Cost-Benefit
ทุนหมุนเวียน
ในแต่ละทางเลือก
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ผลการ
รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
4
มีการกาหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง
ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรโดยมีการวิเคราะห์
Cost-Benefit ในแต่ละทางเลือก

ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา

(2) การวิเคราะห์การ

น้าหนัก
(%)
5

บริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการเพื่อ
นามาจัดทาแผนการ
บริหารความเสี่ยง

1
บางปัจจัยเสี่ยง
มีการระบุ
สาเหตุที่
เกี่ยวข้อง และ
สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า
สาเหตุหลักคือ
ประเด็นใด

2

ระดับคะแนน
3

4

ทุกปัจจัยเสี่ยงมีการ มีการพิจารณา จัดทาแผนการบริหาร
ระบุสาเหตุที่
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง และ
ปัจจัยเสีย่ งทังในเชิง ครอบคลุมการ
สามารถวิเคราะห์ได้ คุณภาพและเชิง วิเคราะห์สาเหตุของ
ถึงสาเหตุหลักของ ปริมาณจัดทาแผนการ แต่ละปัจจัยเสี่ยง และ
แต่ละปัจจัย เสี่ยง
บริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงทังในเชิง
ที่ครอบคลุมการ
คุณภาพและเชิง
วิเคราะห์สาเหตุของแต่
ปริมาณ
ละปัจจัยเสี่ยง

5
แผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีการ
วิเคราะห์ครบถ้วน
ทัง 4 ระดับ
ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
4

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมการ
วิเคราะห์สาเหตุหลักของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงทังในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน
ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา

น้าหนัก
(%)

(1) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
และผู้บริหารระดับ
รอง
มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน
และรายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน

7

1

2

ระดับคะแนน
3

4

5

ไม่มีการสอบทาน มีการสอบทาน
มีการสอบทาน
มีการสอบทาน
มีการสอบทาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินและ รายงานทางการเงินและ
หรือ
และ
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ที่ไม่ใช่
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ที่ไม่ใช่ทางการเงิน ครบทุกไตรมาส และมี
ทางการเงิน
ครบทุกไตรมาส
ครบทุกไตรมาส การสอบทานที่มีความถี่
ครบทุกไตรมาส
มากกว่ารายไตรมาส และมีการสอบทาน
เป็นรายเดือน
ครบ 12 เดือน

12

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
4

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมีการสอบทาน
เป็นรายเดือน

ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา
(2) การจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สิน และการ
ตรวจนับทรัพย์สิน
เทียบกับทะเบียน
ทรัพย์สิน/หลักฐาน
ทางบัญชี

น้าหนัก
(%)
3

1

2

มีการจัดทา
ทะเบียน
ทรัพย์สิน และมี
การตรวจนับ
ทรัพย์สิน
แต่ดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน
นับแต่วันเริ่ม
ดาเนินการ
ตรวจสอบ

-

ระดับคะแนน
3
มีการจัดทา
ทะเบียนทรัพย์สิน
และมีการตรวจนับ
ทรัพย์สิน
1 ครังต่อปี
โดยดาเนินการ
แล้วเสร็จและ
รายงานต่อ
ผู้แต่งตัง
คณะกรรมการ
ตรวจนับพัสดุ
ภายใน 30 วัน
อย่างไรก็ตาม
การกระทบยอด
ทรัพย์สินมีผลต่าง

4

5

-

มีการจัดทาทะเบียน
ทรัพย์สิน และมีการ
ตรวจนับทรัพย์สิน
1 ครังต่อปี
โดยดาเนินการ
แล้วเสร็จและ
รายงานต่อผู้แต่งตัง
คณะกรรมการตรวจ
นับพัสดุภายใน 30
วัน ทังนี การ
กระทบยอด
ทรัพย์สิน
ไม่มีผลต่าง
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
N/A

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
มีการจัดทาทะเบียนทรัพย์สิน และมีการตรวจนับ
ทรัพย์สิน 1 ครังต่อปี และรายงานต่อผู้แต่งตัง
คณะกรรมการตรวจนับพัสดุภายใน 30 วัน นับ
แต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบ โดยมีกาหนด
สารวจทรัพย์สินในช่วงเดือน กันยายน 2563

7. สารสนเทศและการสื่อสาร
ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา

น้าหนัก
(%)

(1) การใช้สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการติดตาม
การดาเนินกิจกรรมตาม
แผนการบริหารความ
เสี่ยง

25

1

2

ไม่สามารถ
ดาเนินงานตาม
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงได้

สามารถ
ดาเนินงาน
ตามแผนการ
บริหารความ
เสี่ยงได้มากกว่า
ร้อยละ 50
ของแผน

ระดับคะแนน
3
ดาเนินงาน
ตามแผน
การบริหารความ
เสี่ยงได้ครบถ้วน
ครบทุก
ปัจจัยเสี่ยง

4

5

ครบถ้วนตาม
ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ
ระดับ 3 และ
ความเสี่ยงระดับองค์กร ระดับความรุนแรงของ
ลดลงได้มากกว่า
ปัจจัยเสี่ยง
ร้อยละ 50
ทุกปัจจัยเสี่ยง
ของเป้าหมายรวม
สามารถลดลงได้
ตามแผนการบริหารความ ตามเป้าหมาย
เสี่ยง
ที่กาหนด

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
3

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
- มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง รายไตรมาส โดยกาหนดแผนจัดการความเสี่ยง
ระบุปัจจัยเสี่ยง แนวทางในการป้องกัน/ลดความเสี่ยง
กิจกรรมปรับปรุง และกาหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผล
การดาเนินงาน สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดใน
แต่ละปัจจัยเสี่ยง

8. การติดตามผลและการประเมินผล
ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา

(1) การประเมินผลการ

น้าหนัก
(%)

1

2

2

ไม่มีการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน

-

2

ไม่ส่งผลการ
ประเมิน/ส่งผล
การประเมิน
ล่าช้ากว่า
กาหนดเวลา

-

ควบคุมภายในของ
หน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ

(2) การส่งรายงาน
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ

ระดับคะแนน
3
มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน
แต่ไม่ครบถ้วนตาม
ภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน
-

4

5

-

มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน
ครบถ้วน
ตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน
ทันตามกาหนดเวลา
(ภายใน 90 วัน
นับตังแต่สินปีบัญชี)

-
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
5

N/A

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผน (ตาม
แบบติดตาม ปค.5) ในแต่ละไตรมาส และจะ
ดาเนินการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ในช่วงไตรมาส 4
ดาเนินการตามกาหนด ภายใน 90 วัน นับตังแต่สิน
ปีบัญชี

ประเด็นย่อย
ที่ใช้พิจารณา

(3) การสอบทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

น้าหนัก
(%)
1

1

2

ไม่มีการสอบ
ทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ของ
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

-

ระดับคะแนน
3
มีการสอบทาน
การประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ
ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

4

5

-

มีการสอบทาน
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
และมีแนวทางใน
การปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

15

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 2
N/A

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
มีการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายในและมีแนวทางในการ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (ดาเนินการ
ในไตรมาสที่ 4)

ตัวชี้วัดที่ 4.2 : การตรวจสอบภายใน
กรณีที่ ๑ ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง
๑. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประเด็นย่อยพิจารณา

(1) บทบาท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๕

๑

๒

ไม่มีการแต่งตัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

มีการแต่งตัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ระดับคะแนน
๓
มีการแต่งตัง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
จัดทากฎบัตร๑ ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ

๔

๕

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ
ประชุมไม่ครบทุก
ไตรมาส เพื่อ
พิจารณาประเด็นที่
สาคัญเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน๒

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ
ประชุมไตรมาสละ ๑
ครัง เพื่อพิจารณา
ประเด็นที่สาคัญ
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน๒
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่.๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

๔
๑. มีคาสั่งแต่งตังที่ ๕/๒๕๖๒
๒. มีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยการนาเข้า
ทบทวนในการประชุมครังที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓
๓. คณะกรรมการมีการประชุม
ไตรมาสที่ 1 พิจารณาแผนตรวจสอบภายใน
ทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการ
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลของผู้
ตรวจสอบภายใน
ประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
เกณฑ์กำรประเมินผลงำนของผู้
ตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒ พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓
รับทราบการปรับปรุงกฎบัตรตรวจสอบ
ภายในหลังจากให้ดาเนินการปรับแก้ไข
รับทราบการปรับปรุงแผนงานตรวจสอบ
ภายใน ประจาปีงบประมาณหลังจากให้ดาเนินการ
ปรับแก้ไข

ประเด็นย่อยพิจารณา

น้าหนัก
(ร้อยละ)

(2) การจัดทากฎบัตร

๑

๒

๕

มีการจัดทา
กฎบัตรทีม่ ี
ประเด็นสาคัญ
ไม่ครบถ้วน

-

๕

หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านข้อมูล
และรายงาน
ทางการเงิน
(Financial)
และการตรวจสอบ
การดาเนินงาน
(Performance)

-

ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

(3) บทบาทของหน่วย
ตรวจสอบภายในที่
ครบถ้วน

ระดับคะแนน
๓

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่.๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

๔

๕

มีการจัดทา
กฎบัตรที่มีประเด็น
สาคัญครบถ้วน
และกฎบัตรได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ผู้บริหาร
สูงสุด
ของทุนหมุนเวียน

-

มีการจัดทา
กฎบัตรที่มี
ประเด็นสาคัญ
ครบถ้วน
และกฎบัตรได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ผู้บริหาร
สูงสุดของทุนหมุนเวียน
และ
มีการแจ้งเวียนกฎบัตร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๕

มีการจัดทากฎบัตรที่มีประเด็นสาคัญครบถ้วน
และได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
แล้วในการประชุม ไตรมาสที่ 1

หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาทใน
การตรวจสอบ
เฉพาะด้านข้อมูล
และรายงาน
ทางการเงิน
(Financial)
การตรวจสอบการ
ดาเนินงาน
(Performance)
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ
(Compliance)
และการดาเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ

-

หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านข้อมูลและ
รายงานทางการเงิน
(Financial)
การตรวจสอบการ
ดาเนินงาน
(Performance) การ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ
(Compliance) และ
การดาเนินงานในทุก
กิจกรรมขององค์กร
(Operation)

๕

แผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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ประเด็นย่อยพิจารณา

น้าหนัก
(ร้อยละ)

๑

ระดับคะแนน
๓

๒

องค์กร
(Operation)

(4) บทบาทในการให้

๕

คาปรึกษา

ไม่มีการให้
คาปรึกษาแก่
ฝ่ายบริหาร

มีการให้
คาปรึกษา
ตามแนวทาง
การตรวจสอบ๓
บางเรื่อง๔

มีการให้คาปรึกษา
ตามแนวทาง
การตรวจสอบ
ครบทุกเรื่อง

๔

๕

และระบบสารสนเทศ
(Information
System)
มีการให้คาปรึกษา มีการให้คาปรึกษา
นอกเหนือจาก
นอกเหนือจาก
แนวทางการตรวจสอบ๕ แนวทางการตรวจสอบ
บางส่วน๖
ครบถ้วน๗

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่.๒

N/A

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

หมายเหตุ :
๑
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน
๒
ประเด็นที่สาคัญของการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การสอบทานแผนฝึกอบรม การแต่งตังโยกย้ายถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
๓
การให้คาปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้ข้อเสนอแนะจากประเด็นที่ตรวจพบ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ
๔
การให้ข้อเสนอแนะไม่ครบทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบออกข้อตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ
๕
การให้คาปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้บริการให้คาแนะนาปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งในบางครังทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับผู้ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารการควบคุม รวมทังการการกากับดูแลกิจการที่ดี
๖
การให้คาปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือการให้คาปรึกษาโดยวาจา
๗
การให้คาปรึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีการถาม–ตอบ โดยมีการทาหนังสือถาม-ตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

๒. ความเป็นอิสระ
ประเด็นย่อยพิจารณา

(1) โครงสร้างองค์กร
มีความเป็นอิสระ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๑๐

๑

๒

ระดับคะแนน
๓

โครงสร้างองค์กร
ไม่ส่งเสริมให้ผู้ตรวจ
สอบภายในมีความ
เป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน

-

-

๔

๕

-

โครงสร้างองค์กร
ส่งเสริมให้ผู้ตรวจ
สอบภายในมีความ
เป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๕

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
โครงสร้างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามมติ
คณะกรรมการ ครังที่ ๘/๒๕๕๙

(2) ความเป็นอิสระ
เที่ยงธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

๑๐

ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่
งานที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน

-

-

-
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ผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานอื่นที่
ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบ
ภายใน

๕

ตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่า
ด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานของสถาบัน ,
พรบ.องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 , หนังสือ สานักงาน
กพร.ด่วนมาก ที่ นร 1208/726 , หลักเกณฑ์การแต่งตัง
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน , ข้อบังคับ
คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ว่าด้วยการ
ตรวจสอบของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจาปี
ประเด็นย่อยพิจารณา

น้าหนัก
(ร้อยละ)

(1) การวางแผนตรวจสอบ
ระยะยาว๑

๕

(2) การจัดทาแผน
ตรวจสอบประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม
ความเสีย่ ง
(3) การนาความเห็น
ของฝ่ายบริหารมา
เป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดทาแผน

๕

๕

๑

๒

ไม่มีการ
วางแผน
ตรวจสอบ
ระยะยาว
ไม่มีการ
วางแผน
ตรวจสอบ
ประจาปี
ไม่มีการนา
ความเห็นของ
ฝ่ายบริหารมา
เป็นส่วนหนึ่ง
ในการ
จัดทาแผน

-

-

-

ระดับคะแนน
๓

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

๔

๕

แผนการตรวจสอบระยะ
ยาวมีการประเมินความ
เสี่ยงค่อนข้างเป็นระบบ

-

๓

แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐-๒๕๖๔

แผนการตรวจสอบ
ประจาปีมีการประเมิน
ความเสีย่ งค่อนข้างเป็น
ระบบ
มีการจัดทาหนังสือ
เพื่อให้ฝ่ายบริหารแสดง
ความเห็นในการจัดทา
แผนการตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหารได้แสดง
ความเห็นตอบกลับมา

-

แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวมีการ
ประเมินความเสี่ยง
เป็นระบบ๒
แผนการตรวจสอบ
ประจาปีมีการประเมิน
ความเสีย่ งเป็นระบบ

๓

แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓

มีการสัมภาษณ์ฝา่ ย
บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการวาง
แผนการตรวจสอบ

๓

แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓

-

หมายเหตุ :
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการจัดทาแผนตรวจสอบประจา ๓ – ๕ ปี ตามฐานความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติอย่างไรก็ตาม
แผนการตรวจสอบระยะยาวต้องพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในร่วมด้วย
2. การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดทาแผนตรวจระยะยาวที่ชัดเจน เช่น กาหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงชัดเจน การวางแผนตรวจสอบสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยง
ขององค์กรชัดเจนมีการเปรียบเทียบผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในกับการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร มีรูปแบบหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีการ
จัดลาดับความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ การกาหนดระยะเวลาจัดทาแผน กาหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น
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๔. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประเด็นย่อยพิจารณา

น้าหนัก
(ร้อยละ)

๑

๒

(1) การจัดทาแนวทาง

๕

ไม่มีการจัดทา
แนวทางการ
ตรวจสอบ

-

(2) การจัดทาแนวทางการ

๑๐

ไม่มีการจัดทา
แนวทางการ
ตรวจสอบ

มีการจัดทาแนว
ทางการตรวจสอบ
ไม่ตามฐานความ
เสี่ยง
และไม่ครบทุก
เรื่องที่ทาการ
ตรวจสอบ

การตรวจสอบ
ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน๑

ตรวจสอบตามความ
เสี่ยง

ระดับคะแนน
๓
มีการจัดทา
แนวทางการ
ตรวจสอบที่มี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน

๔

๕

-

มีการจัดทา
แนวทางการ
ตรวจสอบครบ
ทุกเรื่องที่
ตรวจสอบและมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน
มีการจัดทาแนว
ทางการ
ตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง และ
ครบทุกเรื่องที่
ตรวจสอบ

มีการจัดทาแนว
มีการจัดทา
ทางการตรวจสอบ แนวทางการ
ไม่ตามฐานความ ตรวจสอบตาม
เสี่ยง
ความเสี่ยง แต่
แต่ครบทุกเรื่องที่มี ไม่ครบทุกเรื่อง
การตรวจสอบ
ที่ตรวจสอบ

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
๕

๕

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓

แผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓

หมายเหตุ :
1. แนวทางการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน หมายถึง แนวทางการตรวจสอบต้องระบุถึง ๑. ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน๒. การกาหนดระยะเวลาในแต่ละขันตอนของการปฏิบัติงาน(Mandays)
๓. วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools) สาหรับการตรวจสอบแต่ละวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ๔. บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ ๕. ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
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๕. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
ประเด็นย่อยพิจารณา

น้าหนัก
(ร้อยละ)

(๑) การเปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ๑

๕

(๒) การปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ๑

๕

(3) รายงานผลการตรวจสอบ

๒

มีความทันกาล

(4) รายงานผลการตรวจสอบ
มีองค์ประกอบครบถ้วน
๒

๘

๑

๒

ไม่มีการเปิดการ
ตรวจสอบอย่างเป็น
ทางการ
ไม่มีการปิดการ
ตรวจสอบอย่างเป็น
ทางการ
มีการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบให้
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
เฉลี่ยเกินกว่า ๑๕ วัน
หลังจากปิดการ
ตรวจสอบ

-

จัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบไม่ครบทุก
เรื่องตามแผนปฏิบัติ
งานตรวจสอบประจาปี

-

ระดับคะแนน
๓

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
N/A

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

๔

๕

-

-

มีการเปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ

-

-

-

มีการปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ

N/A

อยู่ในระหว่างดาเนินการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

-

มีการจัดส่ง
รายงานผลการ
ตรวจสอบให้
หัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจ เฉลี่ย
ภายใน ๑๕ วัน
หลังจากการปิด
การตรวจสอบ
จัดทารายงานผล
การตรวจสอบ
ครบทุกเรื่องตาม
แผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ประจาปีแต่
องค์ประกอบไม่
ครบถ้วน

-

มีการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบให้หัวหน้า
หน่วยรับตรวจ เฉลี่ย
ภายใน ๗ วันหลังจาก
การปิดการตรวจสอบ

N/A

อยู่ในระหว่างดาเนินการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

-

จัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบครบทุกเรื่อง
ตามแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจาปี และ
รายงานฯ มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน

N/A

อยู่ในระหว่างดาเนินการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔
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อยู่ในระหว่างดาเนินการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

ประเด็นย่อยพิจารณา

น้าหนัก
(ร้อยละ)

(5) มีระบบในการติดตาม

๑๐

ข้อเสนอแนะและ
สามารถติดตาม
การปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะ
ได้อย่างครบถ้วน

๑

๒

ไม่มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ

-

ระดับคะแนน
๓
มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะเพียง
บางส่วน

๔

๕

-

มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะอย่าง
ครบถ้วนและมีการ
รายงานผลการติดตาม
ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้บริหาร
สูงสุด

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่.๒..
N/A

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
อยู่ในระหว่างดาเนินการคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ ๔

หมายเหตุ :
๑
ทุนหมุนเวียนต้องมีการเปิดการตรวจสอบและการปิดการตรวจสอบทุกเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปีหากดาเนินงานไม่ครบจะมีระดับคะแนนเท่ากับ ๑.๐๐๐๐ คะแนนในหัวข้อดังกล่าว
๒
องค์ประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
1. บทคัดย่อสาหรับผู้บริหาร
2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
3. ขอบเขตการตรวจสอบ
4. ประเด็นที่ตรวจพบ
5. การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของประเด็นที่ตรวจพบ
6. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
7. การจัดลาดับความสาคัญของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 : การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจทิ ัลประจาปี
ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา
1.1 มีการจัดทา/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
(ระยะยาว) ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การระยะยาว ทังวิสัยทัศน์
พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ที่สาคัญ

น้าหนัก
(%)
5

1
ไม่มีการ
จัดทา/
ทบทวน
แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล
(ระยะยาว)

2

ระดับคะแนน
3

4

5

มีการจัดทา/
มีการจัดทา/
มีการจัดทา/
มีการจัดทา/
ทบทวนแผนฯ ทบทวนแผนฯ ทบทวนแผนฯ ทบทวนแผนฯ
แต่
ทีส่ อดคล้อง
ที่สอดคล้อง
ที่สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง ตามแผนดิจิทัล ตามแผนดิจิทัล ตามแผนดิจิทัล
ตามแผนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ
เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมของ และสังคมของ และสังคมของ
และสังคมของ
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย และตอบสนอง และตอบสนอง และตอบสนอง
และไม่
และสนับสนุน และสนับสนุน และสนับสนุน
ตอบสนองและ ต่อแผนปฏิบัติ ต่อแผนปฏิบัติ ต่อแผนปฏิบัติ
สนับสนุนต่อ
การระยะยาว การระยะยาว การระยะยาว
แผนปฏิบัติการ ทังวิสัยทัศน์
ทังวิสัยทัศน์
ทังวิสัยทัศน์
ระยะยาว ทัง ภารกิจ รวมทัง ภารกิจ รวมทัง ภารกิจ รวมทัง
วิสัยทัศน์
กลยุทธ์ของทุน กลยุทธ์ของทุน กลยุทธ์ของทุน
ภารกิจ รวมทัง
หมุนเวียน
หมุนเวียน และ หมุนเวียน และ
กลยุทธ์ของทุน
มีการระบุ
มีการระบุ
หมุนเวียน
โครงการที่
โครงการที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
2 ประเด็น
4 ประเด็น
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...2
ระดับ 4

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

มีการทบทวนแผนแม่บทดิจิทัล สวรส. พ.ศ.๒๕๖๒๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องแผนดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม แผนยุทธศาสต์ของ สวรส. ทังวิสัยทัศน์ ภารกิจ
และกลยุทธ์ และสนับสนุนการบริหารงานวิจัยเพื่อ
ยกระดับไปสู่องค์กรดิจิทลั

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา
1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจาปีบัญชี 2564
มีองค์ประกอบหลักที่ดี
ครบถ้วน

น้าหนัก
(%)
5

1

2

ไม่มี
มีการจัดทา
การจัดทา แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ ดิจิทัลประจาปีที่
ดิจิทัลประจาปี มีองค์ประกอบ
หลัก2ที่ดี แต่ไม่
ครบถ้วนตามที่
กาหนด

ระดับคะแนน
3

4

มีการจัดทา
มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจาปี ดิจิทัลประจาปีที่
ที่มี
มีองค์ประกอบ
องค์ประกอบ หลักที่ดีครบถ้วน
หลักที่ดี
ตามทีก่ าหนด
ครบถ้วนตามที่
และมี
กาหนด
องค์ประกอบ
เพิ่มเติม
1 ประเด็น
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5
มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจาปี
ที่มีองค์ประกอบ
หลักที่ดีครบถ้วน
ตามที่กาหนด
และมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเติม
2 ประเด็น

ผลการ
รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...2
ระดับ 3 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปี ๒๕๖๔ ที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน

2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทลั
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS)
(กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว)
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

น้าหนัก
(%)

(1) ความเพียงพอของ
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
(EIS/MIS)
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1

2

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
แต่ข้อมูลไม่มี
ความทันกาล
และไม่มีการ
เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดาเนินงาน ซึ่ง
ข้อมูลมีความทัน
กาล แต่ไม่มีการ
เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน

ระดับคะแนน
3
มีระบบที่มี
การรายงาน
ผลการ
ดาเนินงาน
ซึ่งข้อมูลมี
ความทันกาล
และมีการ
เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน

4

5

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดาเนินงานข้อมูล
มีความทันกาล
และมีการเทียบ
กับเป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน
และระดับอื่นที่
ถ่ายทอดจาก
เป้าหมายของทุน
หมุนเวียน
(ฝ่าย/บุคคล)

ระบบดังกล่าวมี
การประเมินผล
ลัพธ์ และผลลัพธ์
แสดงว่าผู้บริหาร
มีการใช้งานผ่าน
ระบบอย่างเต็ม
ศักยภาพ
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่..๒
ระดับ 2

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
มีระบบบันทึกข้อมูลตามตัวชีวัด และระบบรายงาน
สาหรับผู้บริหาร สามารถรายงานข้อมูลในไตรมาสที่ 1
เทียบกับเป้าหมายการดาเนินของทุนหมุนเวียน

2.2ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน
(กรณีที่ 2 – ทุนอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ)
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

น้าหนัก
(%)

(1) การดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายในทุนหมุนเวียน

25

1

2

สามารถ
ดาเนินงานได้
ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซือจัดหา
ร้อยละ 60

สามารถ
ดาเนินงานได้
ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซือจัดหาร้อย
ละ 80

ระดับคะแนน
3
สามารถ
ดาเนินงานได้
ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซือจัดหาทุก
แผนงาน/
โครงการ
ร้อยละ 100

4
สามารถดาเนินงาน
ได้ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซือ
จัดหาทุกประการ
และบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ
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ผลการ
ดาเนินงาน
5
ไตรมาสที่...๒
สามารถดาเนินงาน
ระดับ 2
ได้ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซือ
จัดหาทุกประการ
และ ดีกว่า
เป้าหมายที่กาหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
สามารถดาเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัย
ได้ตามแผนพัฒนาซึ่งขณะนีอยู่ในขันตอนประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(ebidding)

2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่สาคัญของภาครัฐ
(กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแล้ว)
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

น้าหนัก
(%)

(1) ระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายนอก
ทุนหมุนเวียน

25

1

2

ระดับคะแนน
3

มีระบบที่
มีระบบที่
มีระบบที่
สนับสนุนการ สนับสนุนการเพิ่ม สนับสนุนการเพิ่ม
เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ ประสิทธิภาพการ
ประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและ/ ปฏิบัติงานและ/
การปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการ หรือสนับสนุนการ
และ/หรือ
อานวยความ
อานวยความ
สนับสนุนการ
สะดวกต่อ
สะดวกต่อ
อานวยความ ผู้ใช้บริการแต่ ผู้ใช้บริการ และ
สะดวกต่อ
ไม่ใช่การ เป็นการสนับสนุน
ผู้ใช้บริการแต่ สนับสนุนภารกิจ ภารกิจหลักของ
ระบบดังกล่าวไม่ หลักของทุน
ทุนหมุนเวียน
มีการใช้งาน
หมุนเวียน

4

5

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ
อานวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน
หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดงว่ามีผล
การดาเนินงานที่
ดีกว่าเป้าหมาย

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ
อานวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน
หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์ และ
ผลลัพธ์แสดงว่ามีผล
การดาเนินงานใน
ระดับดีอย่างต่อเนื่อง
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ผลการ
รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...๒
ระดับ 3
มีระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และ/หรือสนับสนุนการอานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ
และเป็นการสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน
และอยู่ระหว่างการประเมินผลลัพธ์

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 5.1 : บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2564
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

น้าหนัก
(%)

1

2

ระดับคะแนน
3

4

5

-

คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ทิศทางยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์
ที่ผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียนนาเสนอ
โดยมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๑

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

1) การกาหนดทิศทาง

10

คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน
ไม่มีการกาหนด
ทิศทาง
ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของ
ทุนหมุนเวียน

-

คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน
รับทราบและ
เห็นชอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์
ที่ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน
นาเสนอ

2) การจัดให้มีหรือ

10

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว
และ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
มีองค์ประกอบ
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว
หรือแผนปฏิบัติ
การประจาปี
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว
และ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน

แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการระยะ
ระยะยาว
ยาว
หรือ
และ
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ประจาปี
มีคุณภาพและ
มีคุณภาพและ
สามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาไปใช้
จริง
ได้จริง
ในทางปฏิบัติ
ในทางปฏิบัติ

๑

ดาเนินการช่วงไตรมาส 3

10

เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว
(3 - 5 ปี)
และ

เห็นชอบ
เห็นชอบแผนปฏิบัติ เห็นชอบแผนปฏิบัติ ทุนหมุนเวียนจัดส่ง
แผนปฏิบัติการ
การระยะยาว
การระยะยาว
แผนปฏิบัติการระยะ
ระยะยาว
(3 - 5 ปี)
(3 - 5 ปี)
ยาว
(3 - 5 ปี)
และ
และ
(3 - 5 ปี)
และ
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการ

๑

ดาเนินการช่วงไตรมาส 3

ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จัดตัง
และพันธกิจของ
ทุนหมุนเวียน

ทบทวนแผน
ปฏิบัติการระยะยาว
(3 – 5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีบัญชี
2564 ที่มีคุณภาพ
และระบุ
องค์ประกอบสาคัญ
ครบถ้วน
3) ระยะเวลาการ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การระยะยาว (3 - 5
ปี) และแผนปฏิบัติ

29

อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอคกก.

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

น้าหนัก
(%)

การ ประจาปีบัญชี
2564

ระดับคะแนน
3

1

2

แผนปฏิบัติการ
ประจาปีบัญชี
2564 ภายใน
เดือนที่ 2 ของปี
บัญชีถัดไป

แผนปฏิบัติการ
ประจาปีบัญชี
2564 ภายใน
เดือนแรกของปี
บัญชีถัดไป

ประจาปีบัญชี
2564 1 เดือน
ก่อนเริ่มปีบัญชี
ถัดไป

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

4

5

ประจาปีบัญชี
2564 2 เดือน
ก่อนเริ่มปีบัญชี
ถัดไป

ประจาปีบัญชี
2564
ให้กระทรวงการคลัง
1 เดือน ก่อนเริ่มปี
บัญชีถัดไป

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สาคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

1) คณะกรรมการ

น้าหนัก
(%)
25

มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญ
ของทุนหมุนเวียน
อย่างครบถ้วนและ
เพียงพอ

1

2

ระดับคะแนน
3

4

5

มีการติดตาม
มีการติดตาม
มีการติดตาม
มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน
ที่สาคัญทังสิน
ที่สาคัญทังสิน
ที่สาคัญทังสิน
ที่สาคัญทังสิน
1 ด้าน
2 ด้าน
3 ด้าน
4 ด้าน
เป็นรายไตรมาส เป็นรายไตรมาส เป็นรายไตรมาส เป็นรายไตรมาส

มีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สาคัญทังสิน
5 ด้าน
เป็นรายไตรมาส

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๕

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒
๕

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาสที่ 1 แล้ว

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

น้าหนัก
(%)

1) การจัดให้มีระบบ
ประเมินผลภายใน
ทุนหมุนเวียน

25

1

2

มีการประเมินผล
ระดับองค์กร
ที่เป็นระบบ และมี
หลักเกณฑ์ชัดเจน

-

ระดับคะแนน
3
มีการประเมินผล
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
ที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์
ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับหลักเกณฑ์และเป้าหมาย
ระดับองค์กร

4

5

-

มีการประเมินผลผู้บริหารทุน
หมุนเวียน ที่เป็นระบบ
โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑ์และเป้าหมาย
ระดับองค์กร
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มีการประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบ
โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร

4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา
1) มีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล

น้าหนัก
(%)
10

1

2

ระดับคะแนน
3

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน
< 7 ประเด็น

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน
7 ประเด็น

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน
8 ประเด็น

4

5

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน
9 ประเด็น

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน
10 ประเด็น
ขึนไป

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่..๒...
๕

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
มีการเปิดเผยครบถ้วน ๑๐ ประเด็นขึนไป

5. ผลสาเร็จจากการกากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา
1) ผลสาเร็จจากการกากับดูแล
ทุนหมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

น้าหนัก
(%)
10

1
ทุนหมุนเวียน
มีคะแนน
ประเมินผล
โดยรวมต่ากว่า
ปีที่ผ่านมา
0.5 คะแนน

2

ระดับคะแนน
3

4

5

ทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียน
มีคะแนน
มีคะแนน
มีคะแนน
มีคะแนน
ประเมินผล ประเมินผลโดยรวม ประเมินผลโดยรวม ประเมินผล
โดยรวมต่ากว่า
เท่ากับ
มากกว่า
โดยรวมเท่ากับ 5
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
ปีที่ผ่านมา
คะแนน
0.25 คะแนน
0.25 คะแนน
หรือมากกว่า
ปีที่ผ่านมา
0.5 คะแนน
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
รอผลคะแนนสุดท้ายจากกรมบัญชีกลาง

ตัวชี้วัดที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล (เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานสาหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ)
1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี (HR Master Plan) (ร้อยละ 35)
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

น้าหนัก
(%)

1

ระดับคะแนน
3

2

(1.1) แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
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อยู่ระหว่าง
ร่างแผนการ
การจัดทาหรือ
บริหาร
ทบทวน
ทรัพยากร
แผนการ
บุคคล (ระยะ
บริหาร
ยาว)และ
ทรัพยากร แผนปฏิบัติการ
บุคคล (ระยะ การทรัพยากร
ยาว)และ
บุคคลประจาปี
แผนปฏิบัติ
แล้วเสร็จ
การการ
ทรัพยากร
บุคคล
ประจาปี

(1.2) การดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ

5

ดาเนินการได้
ร้อยละ 80

ดาเนินการได้
ร้อยละ 90

4

แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว)และ
แผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมบริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรม การ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียน
ก่อนเริ่มปีบัญชี
 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว)และ
แผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลประจาปีถูก
สื่อสารให้แก่
ผู้บริหารและ
พนักงานภายในทุน
หมุนเวียนผ่าน
ช่องทางอย่างน้อย
ดังนี 1. ระบบ
สารสนเทศภายใน
ทุนหมุนเวียน
2. การจัดประชุม
ชีแจง



ดาเนินการได้
ร้อยละ 100





ผ่านระดับ
คะแนน 3
 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว)
มีคุณภาพและมี
องค์ประกอบเป็น
ส่วนใหญ่
(อย่างน้อย 4
องค์ประกอบ
จากทังหมด 6
องค์ประกอบ)

ผ่านระดับ
คะแนน 3
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5
ผ่านระดับ
คะแนน 3
 แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว)
มีคุณภาพและมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน




ผ่านระดับ
คะแนน 3

ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...๒
๒

1

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการการทรัพยากรบุคคล
ประจาปีแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจาปี

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา
การด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลประจาปี

น้าหนัก
(%)

1

2

ระดับคะแนน
3

4


สรุปปัญหา/แนว
ทางแก้ไขให้
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียน
หรือผู้บริหารทุน
หมุนเวียน ได้รับ
ทราบเพื่อให้ความ
คิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ
ภายในปีบัญชี
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5
สรุปปัญหา/แนว
ทางแก้ไขให้
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียน
หรือผู้บริหารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบเพื่อให้
ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ
ภายในปีบัญชี
 มีผลงานดีกว่า
เป้าหมายที่
กาหนดไว้ทุก
แผนงาน


ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) (ร้อยละ 50)
ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา
(2.1) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
(Human
Resource
Management:
HRM)
2.1.1 การจัดการ
อัตรากาลัง
(Workforce
Manageme
nt)

น้าหนัก
(%)

10

ระดับคะแนน

1

คาบรรยาย
ลักษณะงาน3 ที่
ครอบคลุมทุก
ตาแหน่งงานและ
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน
หรือ
 โครงสร้างทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์


2

คาบรรยาย
ลักษณะงานที่
ครอบคลุมทุก
ตาแหน่งงานและ
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน
และ
 โครงสร้างทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์


3

ผ่านระดับ
คะแนน 2
 การวิเคราะห์
กระบวนการ
ทางานที่
สาคัญ
(Workflow
Analysis)
หรือการศึกษา
เวลาทางาน
(Time and
Motion
study) รวมถึง
การวิเคราะห์
การทดแทน
อัตรากาลังที่
เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล


4

5

ผ่านระดับ
มีแนวทางที่ชัดเจน
คะแนน 3
ในการจัดการ
 การวิเคราะห์
อัตรากาลังประจาปี
ผลผลิต
และอัตรากาลังใน
ประสิทธิภาพของ ระยะยาว ได้แก่
พนักงาน
 กรอบอัตรากาลัง
(Employee
 วิเคราะห์ผลผลิต
productivity)
ประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ประโยชน์  วิเคราะห์
ในการจัดการ
กระบวนการ
อัตรากาลัง
ทางานที่สาคัญ
 โครงสร้างทุน
หมุนเวียน
 คาบรรยาย
ลักษณะงาน
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...๒

๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

มีคาบรรยายลักษณะงานที่ครอบคลุมทุกตาแหน่งงาน
และมีองค์ประกอบครบถ้วน
 มีโครงสร้างทุนหมุนเวียนที่เหมาะสมและรองรับการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์


ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

2.1.2 การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ของทุน
หมุนเวียน
(Performan

น้าหนัก
(%)

15

ระดับคะแนน

1

2

มีการกาหนด
ตัวชีวัด4 แต่ยังอยู่
ในช่วงทดลองและ
ยังไม่ได้นามาใช้จริง

กาหนดตัวชีวัดใน
ระดับผู้บริหาร
ระดับสูงของทุน
หมุนเวียน5 และใช้
ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

3

4

กาหนดตัวชีวัด การกาหนดตัวชีวัด
ในระดับ
ในบุคลากรทุก
ผู้บริหาร
ระดับของทุน
ระดับสูงของทุน หมุนเวียนและใช้ใน
หมุนเวียนและ การประเมินผลการ
ผู้บริหารสาย
ปฏิบัติงาน
งานและใช้ใน
การประเมินผล
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5

ผ่านระดับคะแนน
3 หรือ 4
 ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินในการ
พิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนขัน/เลื่อน
ตาแหน่ง


ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

๔

มีการกาหนดตัวชีวัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียน
และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

น้าหนัก
(%)

ระดับคะแนน

1

2

ce
Manageme
nt)
(2.2) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(Human
Resource
Development :
HRD)

3

4

การปฏิบัติงาน

2.2.1 การพัฒนา
บุคลากร
ราย
ตาแหน่ง
ระยะยาว
(Develop
ment
roadmap)
การพัฒนา
บุคลากร
ประจาปี
(Individual
developm
ent plan :
IDP)

15

อยู่ระหว่างการ การจัดทาเส้นทาง
จัดทาเส้นทางการ
การพัฒนา
พัฒนาบุคลากร
บุคลากรราย
รายตาแหน่ง
ตาแหน่ง
(Development (Development
roadmap)
roadmap)
ทุกตาแหน่ง
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน

2.2.2 การพัฒนา
กลุ่มบุคลากร

10

แนวทางการ
คัดเลือกกลุ่ม



ผ่านระดับ
คะแนน 1

ผ่านระดับ
คะแนน 2
 การจัดทา
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจาปี
(Individual
developme
nt plan :
IDP) ที่
ครอบคลุม
บุคลากรทุก
ตาแหน่ง
แล้วเสร็จ




ผ่านระดับ
คะแนน 2

5


ผ่านระดับ
คะแนน 3
 ดาเนินการได้ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
(Individual
development
plan : IDP)
ได้ร้อยละ 80
 จัดทารายงานสรุป
การดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
และรายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ
 ผ่านระดับ
คะแนน 3
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รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

๒

มีการจัดทาเส้นทางการพัฒนาบุคลากรรายตาแหน่ง
(Development roadmap) ทุกตาแหน่งแล้วเสร็จ และ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน

๓

 มีแนวทางการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ
(Talent Pool) หรือ กลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง

ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินในการ
พัฒนาบุคลากร

ผ่านระดับ
คะแนน 3
 ดาเนินการได้ตาม
แผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
(Individual
development
plan : IDP)
ได้ร้อยละ 100
 จัดทารายงานสรุป
การดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี
และรายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ
 ผ่านระดับ
คะแนน 3


ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...๒

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา
ที่มีศักยภาพ
(Talent
manageme
nt) การ
คัดเลือกและ
พัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอด
ตาแหน่ง
(Succession
Plan)

น้าหนัก
(%)

ระดับคะแนน

1
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent
Pool) หรือ กลุ่มผู้
สืบทอดตาแหน่ง
(Successor Pool)
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากร
บุคคลของทุน
หมุนเวียน

2


การจัดทา
แผนงานระยะสัน
และระยะยาวใน
การพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ
(Talent Pool)
หรือ กลุ่มผู้สืบ
ทอดตาแหน่ง
(Successor
Pool)
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน

3


การคัดเลือก
กลุ่มบุคลากร
ที่มีศักยภาพ
(Talent
Pool) หรือ
กลุ่มผู้สืบทอด
ตาแหน่ง
(Successor
Pool)
แล้วเสร็จ และ
ผ่านความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน



4

5

ดาเนินการตาม
แผนงานประจาปี
ในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent
Pool) หรือ กลุ่มผู้
สืบทอดตาแหน่ง
(Successor
Pool)
ได้ร้อยละ 100

ดาเนินการตาม
แผนงานประจาปี
ในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent
Pool) และ กลุ่มผู้
สืบทอดตาแหน่ง
(Successor
Pool)
ได้ร้อยละ 100
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ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
(Successor Pool)
 มีแผนงานระยะสันและระยะยาวในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool) และ กลุ่มผู้สืบ
ทอดตาแหน่ง (Successor Pool) และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน
 มีการคัดเลือกกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Pool)
และ กลุ่มผู้สืบทอดตาแหน่ง (Successor Pool)
และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียน

3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) (ร้อยละ 15)
ประเด็นย่อยที่ใช้ น้าหนั
ระดับคะแนน
พิจารณา
ก (%)
1
2
3
4
3.1 การสร้างความ
ผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร
(Employee
Engagement &
Satisfaction)

5

อยู่ระหว่างการ
สรุปผลการ
สารวจความผูกพัน สารวจความผูกพัน
และความพึงพอใจ และความพึงพอใจ
ของบุคลากร
ของบุคลากร
(Employee
(Employee
Engagement & Engagement &
Satisfaction)
Satisfaction)
แล้วเสร็จ

จัดทาแผนงาน
ประจาปีที่มา
จากการ
วิเคราะห์ผลการ
สารวจฯ เพื่อ
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากรแล้ว
เสร็จ

3.2 ความปลอดภัย/
สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน
(Safety/
Health/Environm
ent : SHE)

5

การกาหนด
การกาหนด
การจัดทา
ผู้รับผิดชอบในด้าน มาตรฐานด้าน แผนงานระยะ
ความปลอดภัย สุขอนามัย ความ สันและระยะ
สุขอนามัย และ
ปลอดภัย และ ยาวด้านความ
สภาพแวดล้อมใน สภาพแวดล้อมใน
ปลอดภัย
การทางาน
การทางาน
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทางาน
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน

ดาเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้ร้อยละ
80
 จัดทารายงานสรุป
การดาเนินงาน
ตามแผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ
ดาเนินงานตาม
แผนงานด้านความ
ปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน
ประจาปี ได้ร้อยละ
100
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5
ดาเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้ร้อยละ
100
จัดทารายงานสรุป
การดาเนินงาน
ตามแผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ
 ผ่านระดับ
คะแนน 4
 ผลการประเมิน
ตามตัวชีวัดด้าน
ความปลอดภัย
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทางานดีกว่า
หรือเป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กาหนดไว้


ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...๒

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

๓

 มีการสารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร
(Employee Engagement & Satisfaction)
 มีสรุปผลการสารวจความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร (Employee Engagement & Satisfaction)
 มีแผนงานประจาปีที่มาจากการวิเคราะห์ผลการสารวจ
เพื่อยกระดับความผูกพันและความพึงพอใจของ
บุคลากร

๓

 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
 มีแผนงานระยะสันและระยะยาวด้านความปลอดภัย
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารทุนหมุนเวียนโดยมีการ
กาหนดตัวชีวัดและเป้าหมายที่ชัดเจน

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา

3.3 ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล
(HR Information
System : HRIS)

น้าหนั
ก (%)

5

1

2

ระดับคะแนน
3

หมุนเวียนหรือ
ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ โดย
มีการกาหนด
ตัวชีวัดและ
เป้าหมายที่
ชัดเจน
มีฐานข้อมูลที่ มีฐานข้อมูลที่สาคัญ  ผ่านระดับ
สาคัญด้าน
ด้านทรัพยากร คะแนน 2
ทรัพยากรบุคคล บุคคลที่ครบถ้วน  มีการจัดทา
แต่ไม่ครบถ้วน
หรือมีระบบ
การรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
นามาใช้
ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ
ด้านงาน
ธุรการบุคคล

4

ผ่านระดับ
คะแนน 3
 มีการจัดทาหรือมี
ระบบการรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจในระดับ
สายงาน
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5

ผ่านระดับ
คะแนน 4
 มีการจัดทาหรือมี
ระบบการรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อนามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์


ผลการ
ดาเนินงาน
ไตรมาสที่...๒

๔

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

 มีฐานข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลครบถ้วน
 มีการจัดทาระบบการรายงานข้อมูลด้านทรัพยากร

บุคคลเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงาน
ธุรการบุคคล และใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านงาน
ธุรการบุคคล

ส่วนที่ 2
สาหรับกรอกข้อมูลผลการดาเนินงานตัวชีวัดร่วมด้านการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชีวัดด้านที่ 6)
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (ร้อยละ 5)
ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา

น้าหนัก
(%)

(1) ร้อยละการใช้จ่าย
งบลงทุนเทียบกับแผนการใช้
จ่ายงบลงทุน ประจาปีบัญชี
2563

50

(2) ร้อยละการใช้จ่าย
ภาพรวม เทียบกับแผนการใช้
จ่ายภาพรวม ประจาปีบัญชี
2563

50

ระดับคะแนน
1

2

3

4

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม.
ร้อยละ 8
(ร้อยละ 92)
ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม.
ร้อยละ 8
(ร้อยละ 92)

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม.
ร้อยละ 6
(ร้อยละ 94)
ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม.
ร้อยละ 6
(ร้อยละ 94)

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม.
ร้อยละ 4
(ร้อยละ 96)
ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม.
ร้อยละ 4
(ร้อยละ 96)

ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม.
ร้อยละ 2
(ร้อยละ 98)
ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
มติ ครม.
ร้อยละ 2
(ร้อยละ 98)

ผลการ
ดาเนินงาน
5
ไตรมาสที่ ๒
ใช้จ่ายได้ ใช้จ่ายได้น้อยกว่า
ตามมติ ครม. มติครม.ร้อยละ ๘
ร้อยละ 100 (ร้อยละ ๑๖.๗๒)

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน

ใช้จ่ายได้ ใช้จ่ายได้น้อยกว่า
ตามมติ ครม. มติครม.ร้อยละ ๘
ร้อยละ 100 (ร้อยละ ๒๒.๒๖)

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน (เพิ่มเติม)
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนันพอสังเขปเช่น ดาเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชีวัดอย่างไร
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
สูตรการคานวณ (1) =
(2) =

การใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึนจริง ในปีบัญชี 2563 x 100
แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจาปีบัญชี 2563
การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึนจริง ในปีบัญชี 2563 x 100
แผนการใช้จา่ ยภาพรวม ประจาปีบัญชี 2563
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ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
(1) อัตราการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จา่ ยงบลงทุน

หน่วย : บาท

แผน

ผล

ร้อยละ

8,152,712.87

1,362,977.84

๑๖.๗๒

(2) อัตราการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม

หน่วย : บาท

แผน

ผล

ร้อยละ

1,127,037,766.17

250,918,855.61

๒๒.๒๖
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 : การดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 5)
ผลการ
รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน
น้าหนัก
ระดับคะแนน
ประเด็นย่อย
ดาเนินงาน
(%)
1
2
3
4
5
ที่ใช้พิจารณา
ไตรมาสที่ ๒
- ความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง

100

ทุนหมุนเวียน
ดาเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ครบถ้วน
ทุกกิจกรรม

-

-

-

ทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียน เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทาระเบียบการจ่ายเงิน
สามารถดาเนินการ ดาเนินการ และรับเงิน
จ่ายเงินและรับเงิน จ่ายเงินและรับ
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เงินผ่านระบบ
ร้อยละ 100 ของ อิเล็กทรอนิกส์ไม่
กิจกรรมการรับ- ครบถ้วนทุก
จ่าย ทังหมด
กิจกรรม
(ครบถ้วนทุก
กิจกรรม)

รายละเอียด/คาอธิบายผลการดาเนินงาน (เพิ่มเติม)
1. การดาเนินงานสาคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาเนินงานของตัวชี้วัดนี้
- กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนันพอสังเขปเช่น ดาเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชีวัดอย่างไร
เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทาระเบียบการจ่ายเงินและรับเงิน ทังนีได้มีระบบการจ่ายเงินและการรับเงินไว้รองรับการปฏิบัติงานแล้ว
2. ในปีที่ดาเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สาคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดาเนินงานของตัวชี้วัด คือ
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสาคัญ และการแก้ไข ถ้ามี)
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ข้อสังเกตของคณะทางานจัดทาบันทึกข้อตกลงและประเมินการดาเนินงานทุนหมุนเวียนต่อกองทุน/เงินทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึนในวงกว้างเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริง โดยควรจัดทาตังแต่ระบบการศึกษาผลผลิตและผลลัพธ์
ของโครงการวิจัยที่แท้จริง เพื่อส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวม
ตอบ. สวรส.ได้ทาการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึนจากการสนับสนุนการวิจัยในแต่ละโครงการแต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึนในระบบสาธารณสุขโดยภาพรวมแต่
วางแผนการดาเนินการวิเคราะห์ดังกล่าวในปี ๒๕๖๔
2. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะใช้ติดตามผลลัพธ์ทังในระดับโครงการ และขยายผลไปผลลัพธ์ในเชิงนโยบาย โดยบูรณาการระบบ
สารสนเทศของกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตอบ สวรส.อยู่ระหว่ำงกำรต่อยอดและพัฒนำระบบสำรสนเทศที่จะใช้ติดตำมผลลัพธ์และผลกระทบ เชื่อมโยงไปสู่ภำพใหญ่ในระดับนโยบำย และก้ำลังสร้ำงควำม

ร่วมมือเพื่อบูรณำกำรข้อมูลกับ วช และสกสว.
การดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะทางานจัดทาบันทึกข้อตกลงฯ
1. ...
2. ...
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