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1. คู่สัญญา 
 

ข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานระหว่าง 
 
 นายจ าเริญ  โพธิยอด    รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
       ในนามกระทรวงการคลัง 

 
                                                      กับ  

 
            นายสราวุธ  ทรงศิวไิล    อธิบดีกรมทางหลวง 
      ประธานกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
       ค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

                                   ในนามเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล 
        ของกรมทางหลวง



2. วัตถุประสงค์จัดตั้ง  
เพื ่อน ารายได้จากการให้เช่าและรายได้อื่น  ๆ มาใช้จ่ายหมุนเวียนในการซื ้อ การจ้าง การซ่อม       

และบ ารุงรักษา การจัดท าของ การแลกเปลี่ยน การเช่า การเปลี่ยนทดแทนเครื่องจักรและยานพาหนะ   
ของเงินทุนหมุนเวียนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน 

3. วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริการเครื่องจักรกลอย่างยั่งยืน  

4. พันธกิจ   
4.1 จัดหา ให้เช่า บ ารุงรักษา และจ าหน่ายเครื่องจักรกล 
4.2 บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3 สนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวง 

5. ข้อสังเกตที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ข้อสังเกตของคณะท างานจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
ประจ าปีบัญชี 2564 

- ไม่มี - 
 5.2 ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของทุนหมุนเวียนของส านักงาน             

การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ปีบัญชีล่าสุด (ปีบัญชี 2562) 
        - ไม่มี - 

6. เป้าหมายของผลการด าเนินงาน 
เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง มีเป้าหมายของผลการด าเนินงาน ซึ่งจะต้องบรรลุ

ในระหว่างปีบัญชี 2564 ปรากฏตามตารางผลการด าเนินงานในอดีตและเป้าหมายการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน
ค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจ าปีบัญชี 2564 ดังนี้  
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ผลการด าเนินงานในอดีตและเป้าหมายการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจ าปีบัญชี 2564 
 

เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเกณฑ์วัด การปรบัค่า

เกณฑ์วัด 2561 2562 2563 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ด้านที่ 1 การเงิน       15            
ตัวชี้วัดที่ 1.1 รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลตามภารกิจหลักงาน

บ ารุงรักษาทางสุทธิ 
ล้านบาท 815.90 736.57 771.66 10 710 725 740 755 770 -/+15 

  
ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลอื่น ๆ สทุธิ ล้านบาท 239.03 269.05 271.49 5 210 225 240 255 270 -/+15 
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     15       

ตัวชี้วัดที ่2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์       
และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดร่วม) 

ระดับ - - - 5 1 2 3 4 5 -/+1 

ตัวชี้วดัที่ 2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีสว่นได ้  
ส่วนเสยี 

    10       

- ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 91.23 92.17 94.12 5 75 80 85 90 95 -/+5 

- ผู้ซื้อ (ขายทอดตลาด) ร้อยละ - - 86 5 65 70 75 80 85 -/+5 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ     35       

ตัวชี้วัดที ่3.1 ร้อยละความพร้อมใช้งานของเครือ่งจักรกล 
(Availability) 

ร้อยละ 98.56 98.76 98.78 10 98.08 
 

98.31 
 

98.54 
 

98.77 
 

99.00 
 

-/+0.23 
 

ตัวชี้วัดที ่3.2 ร้อยละของอัตราการเช่าใช้เครื่องจักรกล ร้อยละ 80.64 78.97 80.30 10 70 72.5 75 80 85 -2.5/+5 

ตัวชี้วัดที ่3.3 ร้อยละการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล         
ได้ตามแผนการขายทอดตลาด 

ร้อยละ 88.76 95.66 96 5 85 
 

87.5 90 92.5 95 -/+2.5 

หมายเหตุ :    1. ผลการด าเนินงานในปีบัญชี 2563 ยังไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
 2. N/A หมายถึง อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
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เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเกณฑ์วัด การปรบัค่า

เกณฑ์วัด 2561 2562 2563 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ตัวชี้วัดที ่3.4 ระดับความส าเร็จในการวิจัยและพัฒนา

เครื่องจักรกล 
    10       

3.4.1 ระดับความส าเร็จโครงการจ้างผลิต
เครื่องจักรกล 

ระดับ - - 5 5 1 2 3 4 5 -/+1 

3.4.2 ระดับความส าเร็จโครงการจัดท า
ช้ินส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกล
ต้นแบบ 

ระดับ - - 5 5 1 2 3 4 5 -/+1 

ด้านที ่4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน     15       
ตัวชี้วัดที ่4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ 4.0000 3.7000 N/A ๕ 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี้วัดที ่4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5.0000 5.0000 N/A ๕ 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี้วัดที ่4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 3.4750 4.2500 N/A ๕ 1 2 3 4 5 -/+1 
ด้านที่ 5 การปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริหาร 
           ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

    ๑0       

ตัวชี้วัดที ่5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ระดับ 3.8700 4.6000 N/A ๕ 1 2 3 4 5 -/+1 
ตัวชี้วัดที ่5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3.4750 4.4750 N/A ๕ 1 2 3 4 5 -/+1 
ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง     ๑0       
ตัวชี้วัดที ่6.1  การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 

ที่ได้รับอนุมตั ิ
ระดับ 5.0000 4.6875 N/A 5 1 2 3 4 5 -/+1 

ตัวชี้วัดที ่6.2  การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบ 
การจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

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

ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
ด้านที่ 1 การเงิน   
ตัวชี้วัดที่ 1.1  
 

รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลตามภารกิจหลัก     
งานบ ารุงรักษาทางสุทธิ 

- พิจารณาจากรายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลสุทธิท่ีเงินทุนฯ สามารถด าเนินงานได้จริงในปีบัญชี 2564 
โดยท่ี  
รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลตามภารกิจหลักงานบ ารุงรักษาทางสุทธิ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลจากส านักงานทางหลวง
และแขวงทางหลวงหักค่าส่วนลด 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลอื่น ๆ สทุธิ - 
 
 

พิจารณาจากรายไดค้่าเช่าเครื่องจักรกลอื่น ๆ สุทธิ ที่เงินทุนฯ สามารถด าเนินงานได้จริงในปีบัญชี 2564 
โดยท่ี  
รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลอื่น ๆ สุทธิ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลจากศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน  
และหน่วยงานภายในกรมทางหลวงหักค่าส่วนลด 

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
ของทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัดร่วม) 

- พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินส าหรับใช้ในการประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  
ของทุนหมุนเวียนได้แล้วเสร็จ ประจ าปีบัญชี 2564 
เกณฑ์การประเมินผล 

 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ส าเร็จร้อยละ 70 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 1 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ส าเร็จร้อยละ 80 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 2 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ส าเร็จร้อยละ 90 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 3 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ส าเร็จร้อยละ 100 
ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 

เทียบเท่าระดับ 4 

ทุนหมุนเวียนด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ประจ าปีบัญชี 2564 
ส าเร็จร้อยละ 100 

เทียบเท่าระดับ 5 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
หมายเหตุ 
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ของทุนหมุนเวียน จะก าหนดพิจารณาคุณภาพแผนการด าเนินงาน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ตัวช้ีวัดระบบงาน/กระบวนการ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดผลกระทบ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ผู้ใช้บริการ    
- ผู้ซื้อ (ขายทอดตลาด) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีบัญชี 2564 จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1.   ผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ส านักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน และแขวงทางหลวง 
2.   ผู้ซื้อ (ขายทอดตลาด) ผู้ซื้อเครื่องจักรกลตามแผนการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลในปีบัญชี 2564 
สูตรการค านวณ  

      จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด x  100 
                                                       จ านวนผู้ตอบสอบแบบสอบถามทั้งหมด 

โดยท่ี 
1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจะต้องครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง        

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

2. การส ารวจความพึงพอใจจะใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล โดยก าหนดระดับ   
การรับรู้ตาม Likert Scale ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ตามเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลผล 
ระดับที่ 1 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 1.00 - 1.80 พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
ระดับที่ 2 พึงพอใจน้อย 1.81 - 2.60 พึงพอใจน้อย 
ระดับที่ 3 พึงพอใจปานกลาง 2.61 - 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับที่ 4 พึงพอใจมาก 3.41 - 4.20 พึงพอใจมาก 
ระดับที่ 5 พึงพอใจมากท่ีสุด 4.21 - 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
3. แบบสอบถามการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องได้รับการพิจารณาร่วมกับกรมบัญชีกลางก่อนด าเนินการส ารวจ 

ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีบัญชี 2564 ทั้งนี้ แบบสอบถามดังกล่าว ควรมีข้อมูลผู ้ตอบแบบสอบถามที่สามารถใช้
ส าหรับ  การสุ่มตัวอย่างผลการส ารวจได้ เช่น e-Mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น (ถ้ามี) 

4.     การส ารวจครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี ้
 - ความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 - ความพึงพอใจด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ 
 - ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 - ความพึงพอใจด้านอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

เงื่อนไข 
กรณีความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีบัญชี 2563 กลุ่มใดต่ ากว่าปีที่ผ่านมา ทุนหมุนเวียนต้องวิเคราะห์ผล  
ที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจในปีบัญชี 2563 ร่วมกับสารสนเทศที่รวบรวมได้จากช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถึง
ข้อร้องเรียน และจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพบริการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีบัญชี 2564 และด าเนินการตามแผน
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หากไม่ด าเนินการตามเง่ือนไขดังกล่าวจะปรับลดคะแนนตัวช้ีวัดลง 0.5000 คะแนน 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ   
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความพร้อมใช้งานของเครือ่งจักรกล 

(Availability) 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากร้อยละความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรกล (Availability) 
สูตรการค านวณ :                 

Working hours + Standby hours ประจ าปีบญัชี 2564 x 100 
Working hours + Repair hours + Standby hours ประจ าปีบญัชี 2564 

โดยท่ี 
 Working hours, Standby hours และ Repair hours ค านวณจากจ านวนเครื่องจักรกลที่สามารถใช้งานและให้เช่าใช้งานได้ตามปกติ
ของเงินทุนฯ 
เง่ือนไข  
ก าหนดให้เงินทุนฯ มีการจัดเก็บข้อมูลความพร้อมใช้งาน (Availability) ทั้งในขณะที่ได้รับการเช่าใช้และไม่ได้รับการเช่าอย่างครบถ้วน
ทั้งปีบัญชี 2564 เพื่อจัดท าข้อมูลพื้นฐานส าหรับการสะท้อนศักยภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรในทุกช่วงเวลาได้อย่างเป็นระบบ 
โดยหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดให้ปรับลดคะแนนตัวช้ีวัดที่ 3.1 ลง 0.5000 คะแนน 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 

 
ร้อยละของอัตราการเช่าใช้เครื่องจักรกล - 

 
 
 
 

พิจารณาจากร้อยละของอัตราการเช่าใช้เครื่องจักรกล 
สูตรการค านวณ :                             

เวลาการเช่าใช้เครื่องจักรกล ประจ าปีบัญชี 2564 x 100 
   เวลาที่สามารถให้เช่าใช้เครื่องจักรกล ประจ าปีบัญชี 2564 

โดยท่ี  
1. เวลาการเช่าใช้เครื่องจักรกล ประจ าปีบัญชี 2564 หมายถึง จ านวนวันที่เครื่องจักรมีการเช่าใช้งาน 
2. เวลาที่สามารถให้เช่าใช้เครื่องจักรกล ประจ าปีบัญชี 2564 หมายถึง จ านวนวันเป้าหมายที่เครื่องจักรกลควรจะถูกเช่าใช้งาน 

(คิดเฉพาะวันปฏิบัติราชการ) 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 
 

ร้อยละของการขายทอดตลาดเครือ่งจักรกล     
ได้ตามแผนการขายทอดตลาด 

- พิจารณาจากร้อยละของการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลได้ตามแผนการขายทอดตลาด ประจ าปีบญัชี 2564 
สูตรการค านวณ    

จ านวนเครื่องจักรกลที่ขายทอดตลาดได้ในปีบัญชี 2564 x 100 
   จ านวนเครื่องจักรกลตามแผนการขายทอดตลาด ประจ าปีบญัชี 2564 

โดยท่ี  
จ านวนเครื่องจักรกลตามแผนการขายทอดตลาดประจ าปีบัญชี 2564 หมายถึง จ านวนเครื่องจักรกลที่ได้รับอนุมัติให้จ าหน่ายแล้ว
และยังไม่ได้ขายทอดตลาดก่อนปีบัญชี พ.ศ. 2564 รวมกับจ านวนเครื่องจักรกลที่ได้รับอนุมัติจ าหน่ายภายในไตรมาสที่ 1       
และไตรมาสที่ 2 ของปีบัญช ี2564 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ระดับความส าเร็จในการวิจัย และพัฒนา
เครื่องจักรกล 
3.4.1  ระดับความส าเร็จโครงการจ้างผลิต

เครื่องจักรกล 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกลตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564       
โดยประกอบด้วย 4 รายการ ดังนี ้
1. จ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อแบบกระบะเทท้ายจ านวน 18 คัน 
2. จ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อแบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน - เมตร       

พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จ านวน 18 คัน 
3. จ้างผลิตรถดูดล้างท าความสะอาดท่อระบายน้ าขนาดถังบรรจุรวม ไม่น้อยกว่า 11 ลบ.ม. จ านวน 2 คัน 
4. จ้างผลิตรถดูดกวาดถนนขนาดถังบรรจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จ านวน 5 คัน 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผล  
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนโครงการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 จ านวน 2 รายการ เทียบเท่าระดบั 1 
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนโครงการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 จ านวน 3 รายการ เทียบเท่าระดบั 2 
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนโครงการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 จ านวน 4 รายการ เทียบเท่าระดบั 3 
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนโครงการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 จ านวน 4 รายการ     
และมีการน าเครื่องจักรกลที่ได้รับการพัฒนาไปใช้งานจริง พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ 

เทียบเท่าระดบั 4 

จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการ 
บริหารเงินทุนฯ เพื่อทราบ 

เทียบเท่าระดบั 5 

 

 3.4.2  ระดับความส าเร็จโครงการจัดท าช้ินส่วน
และอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการจัดท าช้ินส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบในปีบัญชี 2564 ประกอบด้วย 
2 รายการ ดังนี้ 
1. ผลิตเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 แรงม้า แบบลากจูงจ านวน 1 เครื่อง 
2. ผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเท 3 ทิศทาง จ านวน 1 คัน 
เกณฑ์การประเมินผล  

ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนโครงการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 จ านวน 1 รายการ เทียบเท่าระดบั 1 
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนโครงการฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 จ านวน 2 รายการ เทียบเท่าระดบั 2 
มีการน าเครื่องจักรกลที่ไดร้ับการพัฒนาไปใช้งานจริง พร้อมท้ังมีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ 
จ านวน 1 รายการ 

เทียบเท่าระดบั 3 

มีการน าเครื่องจักรกลที่ได้รับการพัฒนาไปใช้งานจริง พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลโครงการฯ  
จ านวน 2 รายการ 

เทียบเท่าระดบั 4 

จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเสนอ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เพื่อทราบ 

เทียบเท่าระดบั 5 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน   
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 
4.1 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหาร
จัดการ) 

- พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยง ก าหนด เกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลัก 
ที่ส าคัญ ดังนี ้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 7) พิจารณาจากการจัดให้มีระบบข้อร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียน  

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

ซึ่งปรากฏผ่านคู่มือการบริหารความเสี่ยงท่ีมีองค์ประกอบท่ีดีอย่างครบถ้วน 
3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการน าเกณฑ์การพิจารณา

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอควบคู่ไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองค์กร และการพิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 
(Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน 

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

5. การตอบสนองความเสี่ยง (ร้อยละ 15) พิจารณาจากการก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรครบทุกปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ Cost - Benefit ในแต่ละทางเลือกในการจัดการ 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินโดยผู้บริหาร
ทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรอง 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 25) พิจารณาจากการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผ่านการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงได้ครบถ้วน และความเสี่ยง 
ระดับองค์กรสามารถลดระดับความรุนแรงได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (ร้อยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2  การตรวจสอบภายใน 

(กรณีที่ 2 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยตรวจสอบ
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด) 

- พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภายในก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี ้
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 45) พิจารณาจากการได้รับการตรวจสอบภายในประจ าปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบภายใน 

ของส่วนราชการต้นสังกัด และได้รับรายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน และคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 

2. การประชุมปิดการตรวจสอบ (ร้อยละ 15) พิจารณาจากผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบครบถ้วนทุกครั้ง 
ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด พร้อมทั้งมีการหารือประเด็นการด าเนินงานเพื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานแก้ไข และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จครบถ้วนทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
ได้มอบข้อเสนอแนะ 

3. การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการตรวจสอบ (ร้อยละ 35) พิจารณาจากการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและแก้ไข 
ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

4.   การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนตรวจสอบ (ร้อยละ 5) พิจารณาจากทุนหมุนเวียนมีการรายงานผลการบริหาร          
ความเสี่ยงประจ าปีท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนรายงานให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในต้นสังกัด เพื่อการวางแผนตรวจสอบประจ าปีต่อไป 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3  การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล - พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ก าหนดเกณฑ์ประเมินผล  

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

ดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วนและการจัดให้มีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจ าปีเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มี
โครงสร้างทุนหมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้หน่วยงานของต้นสังกัด 
ทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯ ของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตาม ทุนหมุนเวียนต้องสรุปแผนฯ  ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียน         
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการระยะยาวท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและต้องสรุป
แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจ าปี ท่ีสามารถแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักท่ีดีครบถ้วน 

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

ที่ส าคัญของภาครัฐ (ร้อยละ 30) 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  

ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลกูจ้าง 
  

ตัวชี้วัดที ่5.1  บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน - พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ก าหนดเกณฑ์ 
ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี ้
1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 (ร้อยละ 30) พิจารณาจาก

คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบญัชี 
2565 ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน มีคุณภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จดัตั้ง รวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 

2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 25) พิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วนตามระบบ 
การบริหารจัดการที่ส าคัญ ได้แก ่ด้านการเงิน ด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง 
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอย่างครบถ้วน เพียงพอและสม่ าเสมอท้ังปี 

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

4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 10) พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ ทันกาล 

5. ผลส าเร็จจากการก ากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 10) พิจารณาจากผลคะแนน 
ของทุนหมุนเวียนประจ าปี ตามระบบประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
ตัวชี้วัดที ่5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(ทุนหมุนเวียนที่อยู่ระหว่างพัฒนาการบริหาร
จัดการ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาจากการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการก าหนดเกณฑ์ช้ีวัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพื่อหาสาเหตุ วิเคราะห์ ควบคุม และให้ค าแนะน าในกรอบการท างาน 
ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยองค์ประกอบท่ีควรพิจารณา ประกอบด้วย 
1. การจัดให้มีปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 30) ได้แก่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคลเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามความคาดหวังที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การท างานของหน่วยงานตนเอง  
โดยการก าหนดเป้าหมายการท างานจะต้องท าร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง 

2. การจัดท าและด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี (ร้อยละ 70) โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของแผนฯ ต่อยุทธศาสตร์การด าเนินงานของทุนหมุนเวียน  
ซึ่งแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) ที่ก าหนดขึ้นมาในแต่ละปีนั้น จะต้องมีความท้าทายในกรอบการท างานท่ีชัดเจน 
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

ด้านที่ 6 การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง   

ตัวชี้วัดที ่6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาจากความส าเร็จในการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ พิจารณาจากการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่าย 
งบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2564 และการใช้จ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปีบัญชี 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

เกณฑ์การประเมินผล  

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา 
น้ าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1)  ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุน1, 2 
เทียบกับแผนการใช้จ่าย 
งบลงทุน3  ประจ าปีบัญชี 2564 

50 ใช้จ่ายได ้
ร้อยละ 88 

ใช้จ่ายได ้
ร้อยละ 91 

ใช้จ่ายได ้
ร้อยละ 94 

ใช้จ่ายได ้
ร้อยละ 97 

ใช้จ่ายได ้

ร้อยละ 100 

(2)  ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวม4 
เทียบกับแผนการใช้จ่าย
ภาพรวม5  ประจ าปีบัญชี 2564 

50 
 

ใช้จ่ายได ้
ร้อยละ 88 

ใช้จ่ายได ้
ร้อยละ 91 

ใช้จ่ายได ้
ร้อยละ 94 

ใช้จ่ายได ้
ร้อยละ 97 

ใช้จ่ายได ้

ร้อยละ 100 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนไม่มีงบลงทุน ให้ถ่ายน้ าหนักตัวชี้วัดย่อยในข้อ (1) ไปยังข้อ (2) ทั้งหมด 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
   

 
 
 
 

 

หมายเหตุ 1 งบลงทุน หมายถึง งบที่ใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2 การใช้จ่ายงบลงทุน หมายถึง การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบลงทุน 
3 แผนการใช้จ่ายงบลงทุน หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 และใช้จ่ายงบลงทุนที่เป็นภาระผูกพัน

จากปีก่อนที่ต้องน ามาเบิกจ่ายในปีบัญชี 2564 
4 การใช้จ่ายภาพรวม หมายถึง การเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายหรือแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายภาพรวม 
5 แผนการใช้จ่ายภาพรวม หมายถึง แผนการใช้จ่ายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 และใช้จ่ายภาพรวมที่เป็นภาระผูกพัน

จากปีก่อนที่ต้องน ามาเบิกจ่ายในปีบัญชี 2564 
การใช้จ่ายภาพรวมและแผนการใช้จ่ายภาพรวม (ตามหมายเหตุ 4 และ 5) สามารถปรับลดได้ตามภารกิจหรือลักษณะของการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 

สูตรการค านวณ  (1)  = การใช้จ่ายงบลงทุนท่ีเกิดขึ้นจริง ในปีบัญชี 2564 x 100 
แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจ าปบีัญช ี2564 

 
 (2)  = การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญชี 2564 x 100 

แผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจ าปบีัญช ี2564 
 
ทั้งนี ้ 1. หากการใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการต่อรองราคา ท าให้มูลค่าที่ท าสัญญา 

จัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่าแผนท่ีวางไว้ แต่ยังได้ผลงานเท่าเดิม ให้ปรับตัวเลขแผนงบลงทุนท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณได้ 
       2. ในกรณีที่มีการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีบัญชีและมีแผนการใช้จ่ายในปีบัญชี ให้ทุนหมุนเวียนด าเนินการปรับแผน 

การเบิกจ่ายใน (1) และ (2) 
       3. ข้อมูลการใช้จ่าย หมายรวมถึง ข้อมูลการก่อหนี้และการเบิกจ่าย 
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ตัวชี้วัด ค าจ ากัดความหรือสูตรการค านวณ 
ตัวชี้วัดที ่6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน 

และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

- พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
เกณฑ์การประเมินผล  

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

การด าเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบการจ่ายเงินและการรับเงิน
ของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

100 ทุนหมุนเวียนด าเนิน 
การจ่ายเงินและรบัเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ไม่ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

- - - ทุนหมุนเวียนสามารถ
ด าเนินการจ่ายเงิน

และรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสไ์ดร้้อยละ 
100 ของกิจกรรม

การรับ - จ่ายทั้งหมด 
(ครบถ้วนทุกกิจกรรม) 

 

เงื่อนไข : 1. ทุนหมุนเวียนต้องจัดส่งแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีบัญชี 2565 (แผนการด าเนินงานประจ าปี) ซึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปีอย่างน้อย  
ต้องประกอบด้วย ผลการด าเนินงานของปีท่ีผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสดภายหลงัจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
พิจารณาอนุมัติให้กรมบัญชีกลางอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มปีบัญชี 2565 หากทุนหมุนเวียนด าเนินการล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน จากคะแนน 
ผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยของทุนหมุนเวียน 

2. ทุนหมุนเวียนจะต้องจัดส่งข้อมูลตามแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลและการน าส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non - Budgetary Management 
System : NBMS) ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติดังกล่าว หากไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน จะถูกปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน จากคะแนนผลการ
ประเมินในภาพรวมเฉลี่ยของทุนหมุนเวียน 

หมายเหตุ : 1. รายละเอียดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน ประจ าปบีัญชี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกขอ้ตกลงฯ 
2. คณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการบรหิารทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
3. ทุนหมุนเวียน/องค์กร หมายถึง เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

 

 


