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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
กระทรวงเจ้าสังกัด  กระทรวงคมนำคม 

ผลการประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี 2563 - 2564 

 

ประเภท 
ทุนหมุนเวียน 

เพื่อกำรบริกำร 

วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อน ำรำยได้จำกกำรให้เช่ำ 
และรำยได้อื่น ๆ  มำใช้จ่ำยหมุนเวียน
ในกำรซื้อ กำรจ้ำง กำรซ่อมและ
บ ำรุงรักษำ กำรจดัท ำของ กำรเช่ำ  
กำรแลกเปลีย่น กำรเปลีย่น ทดแทน
เครื่องจักรและยำนพำหนะ 
ของเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน 
ของเงินทุนหมุนเวียน 

วิสัยทัศน์ 
 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำร
บริกำรเครื่องจักรกลอย่ำงยั่งยืน 

 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 รายได้จากการให้เช่าเครื่องจักรกล 
เงินทุนฯ มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำเครื่องจักรกล จ ำนวน 
1,062.54 ล้ำนบำท 

 
 
 

เงินทุนฯ มีผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2564 เท่ำกับ 
4.7414 คะแนน เพิ่มขึ้นจำกปีบัญชี 2563 เท่ำกับ 0.0160 
คะแนน เนื่องจำกในปีบัญชี 2564 เงินทุนฯ มีรำยได้จำก
กำรให้บริกำรเช่ำเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยดังนี้  
1) เงินทุนฯ ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรติดตำมกำรเช่ำใช้
งำนเครื่องจักรกลที่จัดหำใหม่เพื่อติดตำมผลรำยได้ค่ำเช่ำ
เครื่องจักรกลอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำใช้เครื่องจักรกลย้อนหลังพร้อม
ก ำหนดค่ำเกณฑ์มำตรฐำนของเครื่องจักรแต่ละประเภท  
รวมถึงก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรติดตำม
เครื่องจักรกล มำใช้ในกำรบริหำรฯ 2) เงินทุนฯ มีตัวแทน
ประจ ำแต่ละหน่วยงำนเพื่อติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินกำรเช่ำใช้
เครื่องจักรกล และ 3) เงินทุนฯ สำมำรถหมุนเวียนเครื่องจักรกล
ไปให้หน่วยงำนที่มีต้องกำรเช่ำใช้เครื่องจักรกล ได้ทันตำม
ควำมต้องกำรของผู้เช่ำใช้  

 รายได้จากการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล 
 เงินทุนฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดเครื่องจักรกล 
 จ ำนวน 23.76 ล้ำนบำท 

 จ านวนเครื่องจักรกลที่ให้เช่า 
เงินทุนฯ มีเครื่องจักรกลลส ำหรับเช่ำใช้จ ำนวนทั้งสิ้น 
13,375 คัน/เครื่อง มีอัตรำกำรเช่ำใช้คิดเป็นร้อยละ 
80.63 

 ความพร้อมใช้งานของเครื่องจกัรกล 
เครื่องจักรกลมีควำมพร้อมใช้งำน (Availability) 
เท่ำกับร้อยละ 98.74 

  
 

ข้อสังเกตที่ส าคัญ 
 

- ไม่มี - 
   
 

 

 

 

ด้ำนท่ี 
๑

ด้ำนท่ี 
2

ด้ำนท่ี 
3

ด้ำนท่ี 
4

ด้ำนท่ี 
5

ด้ำนท่ี 
6

คะแนน
รวม 

2563 5.0000 5.0000 4.4604 4.6667 4.6750 4.9675 4.7254

2564 5.0000 5.0000 4.4119 4.8000 4.8500 4.9224 4.7414

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

 ผ่ำน                   ปรับปรุง                ไม่ผ่ำน 
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หน่วยวัด

1 2 3 4 5 ต.ค.63 - ก.ย.64 คะแนนทีไ่ด้
คะแนน

ถ่วงน ้ำหนัก
1. กำรเงิน 15 5.0000

     1.1 รายได้ค่าเช่าเคร่ืองจักรกลตามภารกจิหลักงานบ ารุงรักษาทางสุทธ ิ ล้านบาท 10 710 725 740 755 770 777.72 5.0000 0.5000

     1.2 รายได้ค่าเช่าเคร่ืองจักรกลอืน่ ๆ สุทธิ ล้านบาท 5 210 225 240 255 270 284.81 5.0000 0.2500

2. กำรสนองประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี 15 5.0000

     2.1  การด าเนินงานตามแผนพฒันาฐานข้อมลูสารสนเทศเพือ่การประเมนิผลลัพธแ์ละผลกระทบ
            ของทุนหมนุเวยีน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

     2.2  การส ารวจความพงึพอใจของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 10

            2.2.1 ผู้ใช้บริการ ระดับ 5 75 80 85 90 95 95.04 5.0000 0.2500

            2.2.2 ผู้ซ้ือ (ขายทอดตลาด) ระดับ 5 65 70 75 80 85 87.88 5.0000 0.2500

3. กำรปฏิบตักิำร 35 4.4119

     3.1 ร้อยละความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจักรกล (Availability) ร้อยละ 10 98.08 98.31 98.54 98.77 99.00 98.74 3.8696 0.3870

     3.2 ร้อยละของอตัราการเช่าใช้เคร่ืองจักรกล ร้อยละ 10 70.00 72.50 75.00 80.00 85.00 80.36 4.0720 0.4072

     3.3 ร้อยละของการขายทอดตลาดเคร่ืองจักรกลได้ตามแผนขายทอดตลาด ร้อยละ 5 85 87.50 90 92.50 95 96.71 5.0000 0.2500

     3.4 ระดับความส าเร็จในการวจิัยและพฒันาเคร่ืองจักรกล 10

            3.4.1 ระดับความส าเร็จโครงการจ้างผลิตเคร่ืองจักรกล ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

            3.4.2 ระดับความส าเร็จโครงการจัดท าชิ้นส่วนและอปุรกรณ์ต้นแบบ ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

4. กำรบริหำรจด้กำรทนุหมุนเวียน 15 4.8000

     4.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.4000 4.4000 0.2200

     4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

     4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

5. กำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรทนุหมุนเวียน พนักงำนและลกูจำ้ง 10 4.8500

     5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมนุเวยีน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.7000 4.7000 0.2350

     5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

6. กำรดำ้เนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลงั 10 4.9225

     6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายทีไ่ด้รับอนุมติั 5

               (1) ร้อยละการใช้จ่ายงบลงทุนทีเ่กดิขึ้นจริงเทียบกบัแผนการใช้จ่ายงบลงทุน
                    ประจ าปีบัญชี 2564

ร้อยละ 2.5 88 91 94 97 100 100 5.0000 0.1250

               (2) ร้อยละการใช้จ่ายภาพรวมทีเ่กดิขึ้นจริงเทียบกบัแผนการใช้จ่ายภาพรวม
                    ประจ าปีบัญชี 2564

ร้อยละ 2.5 88 91 94 97 100 99.07 4.6900 0.1173

      6.2 การด าเนินการตามแผนพฒันาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมนุเวยีน
            ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์

ระดับ 5 1 - - - 5 5 5.0000 0.2500

น ้ำหนัก 100 คะแนนรวม 4.7414

น ้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลกำรดำ้เนินงำนค่ำเกณฑ์วัด
เกณฑ์วัดกำรดำ้เนินงำน

ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจ าปีบัญชี 2564 
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รายงานผลการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจ าปีบัญชี 2564 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเงินทุนหมุนเวียนค่ำเครื่องจักรกลของกรมทำงหลวง ประจ ำปีบัญชี 2564 
ในภำพรวมมีผลกำรประเมินเฉลี่ยนเท่ำกับ 4.7414 คะแนน ซึ่งเกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนและคะแนนประเมินผลทุกด้ำน
เกินกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน (คะแนนตำมเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป) ดังนั้น จึงมีผลกำรประเมิน 
“ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” โดยมีผลคะแนนในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

1. การเงิน (15%) 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี ๒๕64 
อยู่ที่ “ระดับ 5.0000” โดยมีสำระส ำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.1 รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลตามภารกิจหลักงานบ ารุงรักษาทางสทุธิ (น้ าหนักร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการ

ด าเนินงาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
1.1 รำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกล

ตำมภำรกิจงำนบ ำรุงรักษำ
ทำงสุทธิ  

ล้ำนบำท 10 710 725 740 755 770 777.72 

ผลการประเมิน 
พิจำรณำจำกรำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกลตำมภำรกิจหลักงำนบ ำรุงรักษำทำงสุทธิ ที่สำมำรถด ำเนินงำนได้จริง

ในปีบัญชี 2564 ประกอบด้วย รำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกลจำกส ำนักงำนทำงหลวง และแขวงทำงหลวง โดยเงินทุนฯ 
มีรำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกลฯ จ ำนวน 777,723,720 บำท จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 
ดีกว่ำเป้ำหมำยมำก เนื่องจำกเงินทุนฯ ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรติดตำมกำรเช่ำใช้งำนเครื่องจักรกลที่จัดหำใหม่ 
เพื่อติดตำมผลรำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกลอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำใช้เครื่องจักรกล
ย้อนหลังพร้อมก ำหนดค่ำเกณฑ์มำตรฐำนของเครื่องจักรแต่ละประเภท  รวมถึงก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ 
ในกำรติดตำมเครื่องจักรกล มำใช้ในกำรบริหำรฯ อำทิเช่น เครื่องจักรกลที่มีแนวโน้มกำรเช่ำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
คณะท ำงำนฯ ได้ติดตำมหน่วยงำนผู้เช่ำเพื่อพิจำรณำแผนกำรเช่ำใช้  หรือท ำกำรย้ำยเครื่องจักรกลให้หน่วยงำนที่มี 
ควำมต้องกำรเช่ำ เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ ๑.2 รายได้ค่าเช่าเครื่องจักรกลอื่น ๆ สุทธิ (น้ าหนกัร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการ

ด าเนินงาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
1.2 รำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกล 

อื่น ๆ สุทธิ  
ล้ำนบำท 5 210 225 240 255 270 284.81 

ผลการประเมิน 
พิจำรณำจำกรำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกลอ่ืน ๆ สุทธิ ที่สำมำรถด ำเนินงำนได้จริงในปีบัญชี 2564 ประกอบด้วย 

รำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกลจำกศูนย์สร้ำงทำง ศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำน และหน่วยงำนภำยในกรมทำงหลวง โดยเงินทุนฯ  
มีรำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกลฯ จ ำนวน 284,812,660 บำท จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 
ดีกว่ำค่ำเป้ำหมำยมำก เนื่องจำกเงินทุนฯ ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรติดตำมกำรเช่ำใช้งำนเครื่องจักรกลที่จัดหำใหม่ 
เพื่อติดตำมผลรำยได้ค่ำเช่ำเครื่องจักรกลอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรเช่ำใช้เครื่องจักรกล
ย้อนหลังพร้อมก ำหนดค่ำเกณฑ์มำตรฐำนของเครื่องจักรแต่ละประเภท รวมถึงก ำหนดแนวทำงและหลักเกณฑ์ 
ในกำรติดตำมเครื่องจักรกล มำใช้ในกำรบริหำรฯ อำทิเช่น เครื่องจักรกลที่มีแนวโน้มกำรเช่ำไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
คณะท ำงำนฯ ได้ติดตำมหน่วยงำนผู้เช่ำเพื่อพิจำรณำแผนกำรเช่ำใช้  หรือท ำกำรย้ำยเครื่องจักรกลให้หน่วยงำนที่มี 
ควำมต้องกำรเช่ำ เป็นต้น 
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2. การสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (15%) 

ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี ๒๕64 
อยู่ที่ “ระดับ 5.0000” โดยมีสำระส ำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ
ทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) (น้ าหนักร้อยละ 5)  

 ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ระดับ 1 ทุนหมุนเวียนด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลฯ ประจ ำปบีัญชี 2564 

ส ำเร็จร้อยละ 70 ของโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 
5 

ระดับ 2 ทุนหมุนเวียนด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลฯ ประจ ำปบีัญชี 2564 
ส ำเร็จร้อยละ 80 ของโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

ระดับ 3 ทุนหมุนเวียนด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลฯ ประจ ำปบีัญชี 2564 
ส ำเร็จร้อยละ 90 ของโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

ระดับ 4 ทุนหมุนเวียนด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลฯ ประจ ำปบีัญชี 2564 
ส ำเร็จร้อยละ 100 ของโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด 

ระดับ 5 ทุนหมุนเวียนด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลฯ 
ประจ ำปีบัญชี 2564 ส ำเร็จร้อยละ 100  

ผลการประเมิน 
พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของทุนหมุนเวียนเพื่อจัดเก็บข้อมูล  

ผลกำรด ำเนินงำน เพื่อใช้ในกำรประเมินผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ ( Impact)  
ของทุนหมุนเวียน โดยในปีบัญชี 2564 ทุนหมุนเวียนมีกิจกรรมตำมแผนพัฒนำระบบฐำนข้อมูลฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 
จ ำนวน 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรศึกษำและพัฒนำเครื่องจักรให้ตรงตำมควำมต้องกำร  
ของผู้เช่ำใช้ กิจกรรมบริหำรพนักงำนขับรูปแบบใหม่ Mobile Operator กิจกรรมเพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรซ่อม 
และบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกล กิจกรรมพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  บนเว็บไซต์
เงินทุนหมุนเวียนฯ กิจกรรมพัฒนำระบบสำรสนเทศบริหำรเครื่องจักรกลและกำรเงินกำรบัญชีเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
ให้อยู่ในรูปแบบ Web Application ซึ่งทุนหมุนเวียนสำมำรถด ำเนินงำนได้ครบถ้วนและมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ 
ตำมเป้ำหมำยทั้ง 5 กิจกรรม เนื่องจำกผู้บริหำรทุนหมุนเวียนตระหนักถึงควำมส ำคัญของฐำนข้อมูลแบบดิจิทัล  
มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมทุกเดือน จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 
5.0000 คะแนน ดีกว่ำเป้ำหมำยมำก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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ตัวชี้วัดที่ ๒.2 การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ าหนักร้อยละ 10)  
2.2.1 ผู้ใช้บริการ (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการ

ด าเนินงาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
2.2.1 ผู้ใช้บริกำร ร้อยละ 5 75 80 85 90 95 95.04 

ผลการประเมิน 
พิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเงินทุนฯ โดยเงินทุนฯ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

จำกผู้เช่ำ/ใช้เครื่องจักรกลของเงินทุนฯ รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 141 หน่วยงำน แบ่งออกเป็นหน่วยงำนส่วนกลำง จ ำนวน  
10 หน่วยงำน และหน่วยงำนส่วนภูมิภำค จ ำนวน 131 หน่วยงำน มีผู้ตอบแบบส ำรวจฯ กลับมำทั้งสิ้นจ ำนวน 262 รำย 
ซึ่งจำกผลส ำรวจฯ พบว่ำเงินทุนฯ มีผลคะแนนสูงสุดในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เก่ียวกับระบบบริหำรเครื่องจักรกลฯ 
(ระบบ EMS) และมีคะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร และขั้นตอนกำรให้เช่ำ
เครื่องจักรกลข้ำมหน่วยงำน โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจในภำพรวมเท่ำกับร้อยละ 95.04 ดังนั้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำน
เทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

2.2.2 ผู้ซื้อ (ขายทอดตลาด) (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(%) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการ

ด าเนินงาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

2.2.2 ผู้ซื้อ (ขำยทอดตลำด) ร้อยละ 5 65 70 75 80 85 87.88 

ผลการประเมิน 
พิจำรณำจำกผลส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ซื้อ (ขำยทอดตลำด) โดยเงินทุนฯ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ

จำกกลุ่มผู้เข้ำร่วมกำรประมูลเครื่องจักรกลของเงินทุนฯ มีจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจฯ รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 33 รำย  
ซึ่งจำกผลส ำรวจฯ พบว่ำเงินทุนฯ มีผลคะแนนสูงสุดในด้ำนเจ้ำหน้ำที่/บุคลำกรที่ให้บริกำร ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และมีคะแนนควำมพึงพอใจน้อยที่สุดในด้ำนกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรให้บริกำร ในเรื่อง 
กำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรให้บริกำรและรับข้อร้องเรียนในกำรแก้ไขปัญหำ  โดยมีคะแนนควำมพึงพอใจ 
ในภำพรวมเท่ำกับร้อยละ 87.88 ดังนั้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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3. การปฏิบัติการ (35%) 

 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี ๒๕64 
อยู่ที่ “ระดับ 4.4119” โดยมีสำระส ำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1  ร้อยละความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจักรกล (Availability) (น้ าหนักร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการ

ด าเนินงาน    1 2 3 4 5 
3.1  ร้อยละควำมพร้อมใช้

งำนของเครื่องจักรกล 
(Availability) 

ร้อยละ 10 98.08 
 

98.31 
 

98.54 
 

98.77 
 

99.00 
 

98.74 

ผลการประเมิน  
พิจำรณำจำกร้อยละควำมพร้อมใช้งำนของเครื่องจักรกล ซึ่งค ำนวณจำกควำมพร้อมใช้งำนของเครื่องจักรกล  

และยำนพำหนะที่สำมำรถใช้งำนและให้เช่ำใช้ได้ตำมปกติของเงินทุนฯ ทั้งในขณะที่ได้รับกำรเช่ำใช้และไม่ได้รับกำรเช่ำ 
ในปีบัญชี 2564 เงินทุนฯ ได้จัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ในกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องจักรกลเพื่อเตรียมควำมพร้อมระหว่ำง 
เช่ำใช้งำนให้แก่หน่วยงำนส่วนกลำง และส่วนภูมิภำคเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและติดตำมภำรกิจ  
อย่ำงสม่ ำเสมอ และตัวแทนเงินทุนฯ ประจ ำแต่ละหน่วยงำนมีกำรติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินกำรซ่อมเครื่องจักรกล  
ส่งผลให้เครื่องจักรกลมีควำมพร้อมใช้งำน (Availability) เท่ำกับร้อยละ 98.74 จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 
3.8696 คะแนน  

ตัวชี้วัดที่ 3.2  ร้อยละของอัตราการเช่าใช้เคร่ืองจักรกล (น้ าหนักร้อยละ 10) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน    

 1 2 3 4 5 

3.2 ร้อยละของอัตรำกำร
เช่ำใช้เครื่องจักรกล          

ร้อยละ 10 70 72.5 75 80 85 80.36 

ผลการประเมิน   
พิจำรณำจำกร้อยละของเครื่องจักรกลที่มีกำรเช่ำใช้งำน โดยเงินทุนฯ มีอัตรำกำรเช่ำใช้เครื่องจักรกล เท่ำกับ 

ร้อยละ 80.36 ดังนั้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 4.0720 คะแนน ดีกว่ำเป้ำหมำย เนื่องจำกผู้บริหำร 
ให้ควำมส ำคัญและติดตำมภำรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ ประกอบกับมีตัวแทนเงินทุนฯ ประจ ำแต่ละหน่วยงำนเพื่อติดตำม
เร่งรัดกำรด ำเนินกำรเช่ำใช้เครื่องจักรกล มีกำรโอนย้ำยหมุนเวียนเครื่องจักรกลไปให้หน่ วยงำนที่มีควำมต้องกำรเช่ำใช้  
มีกำรตรวจสอบเครื่องจักรกลที่มีอัตรำกำรเช่ำใช้ต่ ำเพื่อวำงแผนพิจำรณำจ ำหน่ำยตำมควำมเหมำะสม และมีกำร
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนของเงินทุนฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลไดต้ามแผนการขายทอดตลาด (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ค่าเกณฑ์วัด ผลการ

ด าเนินงาน    1 2 3 4 5 
3.3 ร้อยละของกำรขำยทอดตลำด

เครื่องจักรกลได้ตำมแผน 
กำรขำยทอดตลำด 

ร้อยละ 5 85 87.5 90 92.5 95 96.71 

ผลการประเมิน  
พิจำรณำจำกร้อยละของจ ำนวนเครื่องจักรกลที่ขำยทอดตลำดได้ในปีบัญชี 2563 เทียบกับจ ำนวนเครื่องจักรกล     

ตำมแผนกำรขำยทอดตลำด โดยในปีบัญชี 2564 เงินทุนฯ มีแผนขำยทอดตลำดเครื่องจักรกล จ ำนวน 2,947 คัน/เครื่อง 
และขำยทอดตลำดเครื่องจักรกลได้ จ ำนวน 2,850 คัน/เครื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.71 ดังนั้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำ
ระดับ 5.0000 คะแนน ดีกว่ำเป้ำหมำยมำก เนื่องจำกเงินทุนฯ ได้ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนส่วนภูมิภำคให้เร่งด ำเนินกำร
ขำยทอดตลำดเครื่องจักรกลที่คงเหลือโดยด่วน  

ตัวชี้วัดที่ 3.4  ระดับความส าเร็จในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงซ่อมสร้างเครื่องจักรกล (น้ าหนักร้อยละ 10) 
3.4.1 ระดับความส าเร็จโครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ระดับ 1 ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนโครงกำรฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 

จ ำนวน 2 รำยกำร 
5 

ระดับ 2 ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนโครงกำรฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 
จ ำนวน 3 รำยกำร 

ระดับ 3 ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนโครงกำรฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 
จ ำนวน 4 รำยกำร 

ระดับ 4 ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนโครงกำรฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 
จ ำนวน 4 รำยกำร และมีกำรน ำเครื่องจักรกลทีไ่ด้รับกำรพัฒนำไปใช้งำนจริง พร้อมท้ังมี
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ 

ระดับ 5 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เสนอคณะกรรมกำร บริหำรเงินทุนฯ เพื่อทรำบ 

ผลการประเมิน 
พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรจ้ำงผลิตเครื่องจักรกลตำมที่ได้รับอนุมัติงบประมำณ ประจ ำปี 

พ.ศ. 2564 ได้ตำมเป้ำหมำยของแผนงำนโครงกำรฯ และมีกำรน ำเครื่องจักรกลที่ได้รับกำรพัฒนำไปใช้งำนจริง โดยพบวำ่ 
เงินทุนฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนโครงกำรฯ ร้อยละ 100 จ ำนวน 4 รำยกำร ได้แก ่

1. จ้ำงผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1.5 ตัน 4 ล้อแบบกระบะเทท้ำยจ ำนวน 18 คัน 
2. จ้ำงผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 4 ตัน 6 ล้อแบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนำดไม่น้อยกว่ำ  

7.0 ตัน - เมตร พร้อมกระเช้ำงำนไฟฟ้ำ จ ำนวน 18 คัน 
3. จ้ำงผลิตรถดูดล้ำงท ำควำมสะอำดท่อระบำยน้ ำขนำดถังบรรจุรวม ไม่น้อยกว่ำ 11 ลบ.ม. จ ำนวน 2 คัน 
4. จ้ำงผลิตรถดูดกวำดถนนขนำดถังบรรจุไม่น้อยกว่ำ 6 ลบ.ม. จ ำนวน 5 คัน 

โดยเงินทุนฯ ได้มีกำรน ำเครื่องจักรกลที่ได้รับกำรพัฒนำไปใช้งำนจริง พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ    
และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ได้ครบถ้วนทั้ง 4 รำยกำร 
และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนฯ เพื่อทรำบ ในครำวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2564 ดังนั้น 
จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 
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  3.4.2 ระดับความส าเร็จโครงการจัดท าชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบ (น้ าหนักร้อยละ 5) 

 ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ระดับ 1 ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนโครงกำรฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 

จ ำนวน 1 รำยกำร 
5 

ระดับ 2 ด ำเนินกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนโครงกำรฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 ร้อยละ 100 
จ ำนวน 2 รำยกำร 

ระดับ 3 มีกำรน ำเครื่องจักรกลที่ได้รับกำรพัฒนำไปใช้งำนจริง พร้อมทั้งมีกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 

ระดับ 4 มีกำรน ำเครื่องจักรกลที่ได้รับกำรพัฒนำไปใช้งำนจริง พร้อมทั้งมีกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรฯ จ ำนวน 2 รำยกำร 

ระดับ 5 จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เสนอคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนฯ เพื่อทรำบ 

 

ผลการประเมิน 
พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดท ำชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบ 

ในปีปัญชี 2564 ได้ตำมเป้ำหมำยของแผนงำนโครงกำรฯ และมีกำรน ำเครื่องจักรกลที่ได้รับกำรพัฒนำไปใช้งำนจริง   
โดยพบว่ำเงินทุนฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของแผนโครงกำรฯ ร้อยละ 100 จ ำนวน 2 รำยกำร ได้แก่ 

1. ผลิตเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 แรงม้ำ แบบลำกจูง จ ำนวน 1 เครื่อง 
2. ผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเท 3 ทิศทำง จ ำนวน 1 คัน 

เงินทุนฯ ได้น ำเครื่องจักรกลที่ได้รับกำรพัฒนำไปใช้งำนจริง พร้อมทั้งติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ และจัดท ำรำยงำน
สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ได้ครบถ้วนทั้ง 2 รำยกำร และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนฯ เพื่อทรำบ ในครำวประชุมคร้ังที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2564 ดังนั้น จึงมีผล 
กำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 
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4. การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน (15%) 
    ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี ๒๕64  

อยู่ที่ “ระดับ 4.8000” โดยมีสำระส ำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงานการบริหารจดัการทุนหมุนเวียน คะแนนประเมิน 
4.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 4.4000 
4.2 กำรตรวจสอบภำยใน 5.0000 
4.3 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล 5.0000 

คะแนนรวม 4.8000 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.1  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (น้ าหนักร้อยละ 5)    
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4.4000 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน 5.0000 
2. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำรควำมเสี่ยง 5.0000 
3. กำรระบุควำมเสีย่งระดับองค์กร 1.0000 
4. กำรประเมินควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงระดับองค์กร 5.0000 
5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง 5.0000  
6. กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน 5.0000 
7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 5.0000 
8. กำรตดิตำมผลและกำรประเมินผล 5.0000 

ผลการประเมิน    
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ก ำหนดประเมินผลจำกประเด็นหลักที่ส ำคัญ ดังนี้ 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยใน (น้ ำหนักร้อยละ 7) :  

ทุนหมุนเวียนมีกำรระบุช่องทำงรับข้อร้องเรียนและเสนอแนวทำงแก้ไข พร้อมทั้งมีกำรจัดท ำรำยงำนสรุป
น ำเสนอเป็นรำยไตรมำส และน ำเสนอเป็นรำยเดือนครบถ้วนทั้ง  12 เดือน จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 
5.0000 คะแนน 

2. กำรจัดท ำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง (น้ ำหนักร้อยละ 8) : 
ทุนหมุนเวียนมีกำรทบทวนและจัดท ำคู่มือและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปี 2564 ที่มีองค์ประกอบที่ดี

ครบถ้วน และคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้เห็นชอบแล้วในกำรประชุมครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่ 10 
กุมภำพันธ์ 2564 และได้เผยแพร่คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กับผู้บริหำรและพนักงำนในองค์กรแล้ว  ตำมบันทึก  
ที่ สก.1/3341 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

3. กำรระบุควำมเสี่ยงระดับองค์กร (น้ ำหนักร้อยละ 15) :  
 ทุนหมุนเวียนมีกำรระบุปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร มีกำรระบุกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน อย่ำงไรก็ตำมยังไม่พบว่ำ
ทุนหมุนเวียนมีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอควบคู่ไปกับกำรระบุควำมเสี่ยง  
ระดับองค์กร จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 1.0000 คะแนน 
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4. กำรประเมินระดับควำมรุนแรงของควำมเสี่ยงระดับองค์กร (น้ ำหนักร้อยละ 15) :   
 ทุนหมุนเวียนมีกำรประเมินทั้งโอกำสและผลกระทบครบทุกควำมเสี่ยงระดับองค์กร โดยใช้ฐำนข้อมูลของทุน

หมุนเวียนในกำรพิจำรณำ รวมถึงมีกำรจัดท ำแผนภำพควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) ซึ่งได้รำยงำนคณะกรรมกำร
บริหำรฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรฯ คร้ังที่ 2/2564 ในวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 และคร้ังที่ 4/2564  
เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564 จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

5. กำรตอบสนองควำมเสี่ยง (น้ ำหนักร้อยละ 15) :   
 ทุนหมุนเวียนมีกำรก ำหนดกิจกรรม/แผนบริหำรปัจจัยเสี่ยง ประจ ำปี 2564 ครบทุกปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร 

รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ Cost-Benefit แสดงให้เห็นถึงกำรเปรียบเทียบในแต่ละทำงเลือกจำกกำรวิเครำะห์ Cost-Benefit       
ได้อย่ำงเหมำะสม จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

6. กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน (น้ ำหนักร้อยละ 10) : 
            ผู้บริหำรสูงสุดและผู้บริหำรระดับรองของทุนหมุนเวียน มีกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนที่ไม่ใช่
ทำงกำรเงินเป็นรำยไตรมำส และรำยเดือนครบถ้วนทั้ง 12 เดือน จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 
คะแนน 

7. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (น้ ำหนักร้อยละ 25) :  
ทุนหมุนเวียนด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง  และระดับควำมรุนแรง 

ของปัจจัยเสี่ยงทุกปัจจัยเสี่ยงสำมำรถลดลงได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำ 5.0000 คะแนน 
8. กำรติดตำมผลและกำรประเมินผล (น้ ำหนักร้อยละ 5) : ทุนหมุนเวียน มีผลกำรด ำเนินงำนที่ระดับคะแนน 

5.0000 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
1) กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังฯ (น้ ำหนักร้อยละ 2) 

ทุนหมุนเวียนประเมินผลกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนได้ครบทุกหน่วยงำนและรำยงำนตำมระเบียบกระ
ทรวงกำรคลัง จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

2) กำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังฯ (น้ ำหนักร้อยละ 2) 
ทุนหมุนเวียนมีกำรจัดส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังฯ ทันตำมก ำหนดเวลำ 

(ภำยใน 90 วัน นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) โดยจัดส่งเมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2564 จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 
5.0000 คะแนน 

3) กำรสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน (น้ ำหนักร้อยละ 1)  
 ทุนหมุนเวียนสอบทำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของผู้ตรวจสอบภำยใน และมีแนวทำงในกำรปรับปรุง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 
5.0000 คะแนน 

โดยผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2564 จำกประเด็นหลักที่ก ำหนดข้ำงต้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.4000 คะแนน  
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน          

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน                5.0000 
1. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 5.0000 
2. กำรประชุมปิดกำรตรวจสอบ 5.0000 
3. กำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะ 5.0000 
4. กำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนตรวจสอบ 5.0000 

ผลการประเมิน   
 กำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำจำก ระดับควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน  
โดยก ำหนดเกณฑ์ประเมินผลจำกประเด็นหลักที่ส ำคัญ 4 ด้ำน ดังนี้ 

1) กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (น้ ำหนักร้อยละ 45) 
ทุนหมุนเวียน ได้รับกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีจำกผู้ตรวจสอบภำยใน ของทุนหมุนเวียน และได้มีกำร

รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนรับทรำบและคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน  
และคณะกรรมกำรฯ ได้มอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำนของทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบ จึงมีผล
กำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

2) กำรประชุมปิดกำรตรวจสอบ (น้ ำหนักร้อยละ 15) 
ผู้บริหำรทุนหมุนเวียน ได้เข้ำร่วมประชุมปิดกำรตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภำยในครบทุกเรื่อง เมื่อวันที่ 18 

กุมภำพันธ์ 2564 และวันที่  25 สิงหำคม 2564 ตำมล ำดับ และได้ก ำหนดแนวทำงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนตำม
ข้อเสนอแนะได้อย่ำงชัดเจนและครบถ้วนทุกข้อเสนอแนะ จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

3) กำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอแนะ (น้ ำหนักร้อยละ 35) 
ทุนหมุนเวียนมีกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะแล้วได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และได้รำยงำนผลดังกล่ำวต่อ

คณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564 และครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2564 ท ำให้มีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

4) กำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนตรวจสอบ (น้ ำหนักร้อยละ 5) 
ทุนหมุนเวียนมีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนตรวจสอบจัดส่งให้ส ำนักงำน

ตรวจสอบภำยใน จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

โดยผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2564 จำกประเด็นหลักที่ก ำหนดข้ำงต้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเฉลี่ยเท่ำกับ 
5.0000 คะแนน 

 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 5) 
 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน          

ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 5.0000 
1. แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล และแผนปฏบิัติกำรประจ ำป ี 5.0000 
2. กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล 5.0000 
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ผลการประเมิน   
 กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรสำรสนเทศในประเด็นหลักที ่ส ำคัญ 2 ด้ำน ได้แก่ แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
และกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล ที่จ ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดเกณฑ์ประเมินผลจำก
ประเด็นหลักที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 1. แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล (ระยะยำว) และแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลประจ ำปี (น้ ำหนักร้อยละ 10) 
1.1 มีกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล (ระยะยำว) ที่มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ (น้ ำหนักร้อยละ 5) 
ทุนหมุนเวียนฯ ทบทวน แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำว ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อ แผนยุทธศำสตร์  

ทั้งวิสัยทัศน์ ภำรกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียนฯ และมีกำรระบุโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส ำคัญ จ ำนวน 4 
ประเด็น ได้แก่ 1) โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และ/หรือ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 2) โครงกำรส ำหรับประชำชน/
ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 3) โครงกำรกำรจัดให้มีระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
4) โครงกำรจัดให้มีระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกที่เหมำะสมกับองค์กร  จึงมีผล 
กำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

1.2 แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ประจ ำปีบัญชี 2565 มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน (น้ ำหนักร้อยละ 5) :  
ทุนหมุนเวียนฯ จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 ที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 

ได้แก่ 1) แผนงำน/โครงกำร 2) เป้ำหมำย 3) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 4) ระยะเวลำ 5) งบประมำณ และ 6) ผู้รับผิดชอบ  
และมีกำรระบุองค์ประกอบเพิ่มเติม จ ำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1. กำรจัดกลุ่มและล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน/
โครงกำร และ 2. ตัวชี้วัดที่แสดงควำมส ำเร็จและผลลัพธ์ที่คำดหวังครบทุกกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำร  จึงมีผล 
กำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน  

2. กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและดิจิทัล (น้ ำหนักร้อยละ 90) 
2.1 ระบบกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศที่สนบัสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร (EIS/MIS) (น้ ำหนักร้อยละ 35) 
      ควำมเพียงพอของระบบกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำร (EIS/MIS) 

(กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนข้อมูลมีควำมทันกำล และเทียบกับ
เป้ำหมำยในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอ่ืนที่ถ่ำยทอดจำกเป้ำหมำยของทุนหมุนเวียน (บุคคล) และประเมินผลลัพธ์  
ว่ำระบบดังกล่ำวแสดงถึงกำรใช้งำนผ่ำนระบบของผู้บริหำรอย่ำงเต็มศักยภำพ จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเที ยบเท่ำระดับ 
5.0000 คะแนน 

2.2 ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริกำรภำยในทุนหมุนเวียน (น้ ำหนักร้อยละ 25) 
ระบบสำรสนเทศที่สนับสนนุผูใ้ช้บริกำรภำยในทนุหมุนเวียน (กรณีที่ 1 - ทุนมีระบบแล้ว) : ทุนหมุนเวียนฯ 

มีระบบที่สนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและ/หรือสนับสนุนกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำร  
และเป็นกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีกำรประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่ำมีผลกำรด ำเนินงำน  
ในระดับดีอย่ำงต่อเนื่อง จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

2.3 ระบบสำรสนเทศที่สนับสนนุผู้ใชบ้ริกำรภำยนอกทุนหมนุเวียน (น้ ำหนักร้อยละ 30) 
ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนผู้ ใช้บริกำรภำยนอกทุนหมุนเวียน (กรณีที่  1 - ทุนมีระบบแล้ว) :  

ทุนหมุนเวียนฯ มีระบบที่สนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและ/หรือสนับสนุนกำรอ ำนวยควำมสะดวก  
ต่อผู้ใช้บริกำร และเป็นกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของทุนหมุนเวียนมีกำรประเมินผลลัพธ์ และผลลัพธ์แสดงว่ำ  
มีผลกำรด ำเนินงำนในระดับดีอย่ำงต่อเนื่อง จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

 โดยจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2564 ตำมประเด็นหลักที่ก ำหนดข้ำงต้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเฉลี่ย 
เท่ำกับ 5.0000 คะแนน 
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5. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (10%) 

 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2564  
อยู่ที่ “ระดับ 4.8500” โดยมีสำระส ำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

คะแนนประเมิน 

5.1 บทบำทคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน 4.7000 
5.2 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 5.0000 

คะแนนรวม 4.8500 
 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน          

ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 4.7000 
1. กำรจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีบัญชี 2565 
5.0000 

2. กำรติดตำมระบบกำรบริหำรจัดกำรและผล 5.0000 
3. กำรจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงของทุนหมุนเวียน 5.0000 
4. กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 5.0000 
5. ผลส ำเร็จจำกกำรก ำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมกำรบริหำรทนุหมุนเวียน 2.0000 

ผลการประเมิน  

            บทบำทคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกับ
ดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนก ำหนดเกณฑ์ประเมินผลจำกประเด็นหลักที่ส ำคัญ 5 ด้ำน ได้แก่  

1. กำรจัดให้มีทิศทำง แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี (น้ ำหนักร้อยละ 30) : ทุนหมุนเวียนมีผล
กำรด ำเนินงำนที่ระดับ 5.0000 คะแนน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1.1 กำรก ำหนดทิศทำงยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง  และพันธกิจ 
ของทุนหมุนเวียน (น้ ำหนักร้อยละ 15) : ทุนหมุนเวียนมีผลกำรด ำเนินงำนที่ระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจำก
คณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว  ประจ ำปี 2561 - 2565  
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 เมื่อกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนฯ คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 
24 มิถุนำยน 2564 โดยคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนฯ มีกำรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.2 กำรจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศำสตร์ (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำป ี2565 ที่มีคุณภำพ
และระบุองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน (น้ ำหนักร้อยละ 15) : ทนุหมุนเวียนมีผลกำรด ำเนนิงำนที่ระดับ 5.0000 
คะแนน เนื่องจำกแผนยทุธศำสตร์ระยะยำว ประจ ำปี 2561 - 2565  และแผนปฏบิัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2565  
มีองค์ประกอบครบถ้วนดังนี ้
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1) แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน 7 องค์ประกอบ ได้แก ่

1. วิสัยทัศน ์ √ 5. ยุทธศำสตร์ √ 
2. พันธกิจ √ 6. เป้ำหมำยหลัก √ 

3. วัตถุประสงค์ นโยบำย/เป้ำประสงค์ √ 7. รำยละเอียดกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน  
และปัจจัยภำยนอกที่ครบถ้วนท้ัง 4 ด้ำน 

√ 

4. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) √   
 

หมำยเหตุ √ แสดงถึงกำรที่ทุนหมุนเวียนระบุองคป์ระกอบดังกลำ่วอย่ำงชัดเจน 
 

2) แผนปฏบิัติกำรประจ ำปบีัญชี 2565 มีองค์ประกอบส ำคัญครบถ้วน 7 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. วัตถุประสงค์   √ 5. งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินลงทุน √ 
2. เป้ำหมำย √ 6. ผู้รับผิดชอบ √ 
3. ขั้นตอน √ 7. ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยของแผนงำน/โครงกำร √ 
4. ระยะเวลำ √   

 

หมำยเหตุ √ แสดงถึงกำรที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน 
 

2. กำรติดตำมระบบกำรบริหำรจัดกำรและผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของทุนหมุนเวียน (น้ ำหนักร้อยละ 25) : 
ทุนหมุนเวียนมีผลกำรด ำเนินงำนที่ระดับคะแนน 5.0000 คะแนน เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรหมุนเวียนมีกำรติดตำม
ระบบกำรบริหำรจัดกำรและผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของทุนหมุนเวียนที่ส ำคัญทั้งสิ้น 5 ด้ำน ได้แก่ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน √ 
2. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนไม่ใช่กำรเงินตำมวัตถุประสงค์และภำรกิจของทุนหมุนเวียน √ 
3. ผลปฏิบัติงำนของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง √ 
4. ผลปฏิบัติงำนของระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ √ 
5. ผลปฏิบัติงำนของระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล √ 

 

หมำยเหตุ √ แสดงถึงกำรที่ทุนหมุนเวียนระบุองค์ประกอบดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน 
โดยระบบกำรบริหำรจัดกำรและผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของทุนหมุนเวียนข้ำงต้น คณะกรรมกำร  

ได้ติดตำมผ่ำนที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนอย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำส โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

กำรติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของทุนหมุนเวียน ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 
1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน  25 พ.ย. 63 31 ม.ีค. 64 24 มิ.ย. 64 17 ก.ย.64 
2. ผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนไม่ใช่กำรเงินตำมวตัถุประสงค์  

และภำรกิจของทุนหมุนเวียน  
25 พ.ย. 63 31 ม.ีค. 64 24 มิ.ย. 64 17 ก.ย. 64 

3. ผลปฏิบตัิงำนของระบบกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
และกำรควบคุมภำยใน 

25 พ.ย. 63 31 ม.ีค. 64 24 มิ.ย. 64 17 ก.ย. 64 

4. ผลปฏิบัติงำนของระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ 25 พ.ย. 63 31 ม.ีค. 64 24 มิ.ย. 64 17 ก.ย. 64 
5. ผลปฏิบัติงำนของระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  25 พ.ย. 63 31 ม.ีค. 64 24 มิ.ย. 64 17 ก.ย. 64 
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3. กำรจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงของทุนหมุนเวียน (น้ ำหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียน 
มีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนจัดให้มีกำรประเมินผล
ผู้บริหำรระดับสูงที่เป็นระบบ โดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผู้บริหำรระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้ำหมำยของ กองทุนฯ โดยมีกรอบกำรประเมินทั้งหมด 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรเงิน 
2) ด้ำนกำรสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้ำนกำรปฏิบัติกำร และ 4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทุนหมุนเวียน โดยมี
หลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และเป้ำหมำยระดับองค์กร 

4. กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (น้ ำหนักร้อยละ 10) : ทุนหมุนเวียนมีผลกำรด ำเนินงำน
เทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจำกคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนจัดให้ทุนหมุนเวียนมีกำรเปิดเผยข้อมูล
สำรสนเทศที่ส ำคัญขององค์กรผ่ำน Website รำยงำนประจ ำปี หรือสื่อเอกสำรที่ส ำคัญอ่ืน ๆ ของทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น 
11 ประเด็น ดังนี้ 

 

1. ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรงบประมำณ √ 
2. ข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของทุนหมุนเวียน √ 
3. โครงสร้ำงกำรบริหำรของทุนหมุนเวียน √ 
4. ข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำรทุนหมุนเวียน √ 
5. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ √ 
6. ภำพรวมแผนยุทธศำสตร์ระยะยำว และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี √ 
7. โครงกำรลงทุนที่ส ำคัญ (ถ้ำมี) √ 
8. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรประกำศประกวดรำคำ (ถ้ำมี) √ 
9. นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี  
10. กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล หรือนโยบำยของกระทรวงต้นสังกัด √ 
11. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ ค ำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบำย เพื่อให้เอกชน 

ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ 
√ 

12. สถำนท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่ำวสำร และค ำแนะน ำในกำรติดต่อกับทุนหมุนเวียน √   

หมำยเหตุ √ แสดงถึงกำรที่ทุนหมุนเวียนระบุองคป์ระกอบดังกลำ่วอย่ำงชัดเจน   

5. ผลส ำเร็จจำกกำรก ำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียน (น้ ำหนักร้อยละ 10) : 
ทุนหมุนเวียนมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 2.0000 คะแนน โดยคณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนสำมำรถ
ก ำกับดูแลทุนหมุนเวียนให้มีผลกำรด ำเนินงำนด้ำนที่ 1 - 3 และ 6 ได้แก่ ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรสนองประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ด้ำนกำรปฏิบัติกำร และด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลัง ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ หรือแสดง
เป็นส่วนต่ำงของผลคะแนน <0.25 คะแนน 
 

 โดยผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2564 จำกประเด็นหลักที่ก ำหนดข้ำงต้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเฉลี่ยเท่ำกับ 
4.7000 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
เงินทุนหมุนเวียนค่ำเครื่องจักรกลของกรมทำงหลวง ประจ ำปีบัญชี 2564 (ฉบบัสมบูรณ์) 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (น้ าหนักร้อยละ 5) 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน          

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 5.0000 
1. กำรจัดให้มีปัจจัยพื้นฐำน (Fundamental) ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 5.0000 
2. กำรจัดท ำและด ำเนนิงำนตำมแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ระยะยำว) และแผนปฏิบัติกำร

ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 
5.0000 

ผลการประเมิน  
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดให้มีปัจจัยพื้นฐำน (Fundamental)  

ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมแผนฯ ในปีบัญชี 2564  
โดยก ำหนดเกณฑ์ประเมินผลจำกประเด็นหลักที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 

1. กำรจัดให้มปีัจจัยพื้นฐำน (Fundamental) ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (น้ ำหนักร้อยละ 30)  
(1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (น้ ำหนักร้อยละ 30)  

ในปีบัญชี 2564 ทุนหมุนเวียนมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในบุคลำกรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและใช้ในกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน รวมถึงมีกำรใช้ประโยชน์จำกผลประเมินในกำรพิจำรณำผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/เลื่อนต ำแหน่ง ท ำให้มี
ผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 
2. ระดับควำมส ำเร็จในกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล (น้ ำหนักร้อยละ 70) 

(1) กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 (น้ ำหนักร้อยละ 35)  
ทุนหมุนเวียนมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปีบัญชี 2564 ได้แล้วเสร็จได้ และมีแผนงำน/

โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้จ ำนวน 6 แผนงำน/โครงกำร จำกทั้งหมด จ ำนวน 6 แผนงำน/
โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีตัวอย่ำงแผนงำน/โครงกำร เช่น โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะแก่บุคลำกร 
ที่ปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โครงกำรพัฒนำสมรรถนะควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร เป็นต้น  
โดยทุนหมุนเวียน มีกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนงำน ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วน ได้แก่ ปัจจัย
ส ำเร็จ ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะทุกแผนงำน และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ดีกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
ทุกแผนงำน มีกำรจัดท ำรำยงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรฯ ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วน ได้แก ่ปัจจัย
ส ำเร็จ ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ท ำให้มีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน 

(2) กำรจัดท ำ/ทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรฯ ประจ ำปีบัญชี 2565 (น้ ำหนักร้อยละ 35)  
ทุนหมุนเวียน มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2560 - 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล (แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565) โดยแผนยุทธศำสตร์ฯ ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริหำรเงินทุน
หมุนเวียนฯ ในกำรประชุมครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564 แล้ว และมีกำรสื่อสำรให้ผู้บริหำร 
และหน่วยงำนภำยในทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องรับทรำบภำยในปีบัญชี 2564 ท ำให้มีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำ
ระดับ 5.0000 คะแนน 

 

โดยจำกผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี 2564 จำกประเด็นหลักที่ก ำหนดข้ำงต้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเฉลี่ย
เท่ำกับ 5.0000 คะแนน 

 
 
 
 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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6. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (10%) 
    ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนในปีบัญชี ๒๕64 

อยู่ที่ “ระดับ 4.9225” โดยมีสำระส ำคัญในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมตัิ (น้ าหนักร้อยละ 5)  

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการ
ด าเนินงาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

6.1 กำรใช้จ่ำยเงินตำมแผน 
กำรใช้จ่ำยทีไ่ด้รับอนุมัต ิ

ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.8450 

(1) ร้อยละกำรใช้จ่ำย 
งบลงทุน 

ร้อยละ 50 88 91 94 97 100 100 

(2) ร้อยละกำรใช้จ่ำย 
ภำพรวม 

ร้อยละ 50 88 91 94 97 100 99.07 

 

ผลการประเมิน 

(1) ร้อยละกำรใช้จ่ำยงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนกำรใช้จ่ำยงบลงทุน ประจ ำปีบัญชี 2564  
โดยเงินทุนฯ มีแผนกำรใช้จ่ำยงบลงทุนรวม จ ำนวน 702,642,946.10 บำท และสำมำรถใช้จ่ำยได้จริง จ ำนวน 
702,642,946.10 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน เนื่องจำกเงินทุนฯ 
สำมำรถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยงบลงทุนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

(2) ร้อยละกำรใช้จ่ำยภำพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนกำรใช้จ่ำยภำพรวม ประจ ำปีบัญชี 2564 โดยเงินทุนฯ   
มีแผนกำรใช้จ่ำยภำพรวม จ ำนวน 1,064,936,260.10 บำท และสำมำรถใช้จ่ำยได้จริง จ ำนวน 1,054,990,861.41 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 99.07 จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 4.6900 คะแนน 

ดังนั้น จำกผลกำรเบิกจ่ำยตำมแผนกำรใช้จ่ำยที่ได้รับอนุมัติของเงินทุนฯ ในภำพรวม จึงมีผลกำรด ำเนินงำน
เฉลี่ยเท่ำกับ 4.8450 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (น้ าหนักร้อยละ ๕) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการด าเนินงาน 
ระดับ 1 ทุนหมุนเวียนด ำเนินกำรจ่ำยเงนิและรับเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วน 

ทุกกิจกรรม 
5.0000 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ทุนหมุนเวียนสำมำรถด ำเนินกำรจ่ำยเงินและรบัเงินผำ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้ร้อยละ 100 ของกิจกรรมกำรรับ - จ่ำย ทั้งหมด (ครบถ้วนทกุกิจกรรม) 

ผลการประเมิน 
พิจำรณำจำกร้อยละกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินและกำรรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  

โดยในปีบัญชี 2564 เงินทุนฯ สำมำรถด ำเนินกำรจ่ำยเงินและกำรรับเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 100  
ของกิจกรรมกำรรับ - จ่ำย ทั้งหมด (ครบทุกกิจกรรม) โดยด ำเนินกำรผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ระบบ GFMIS 
และระบบ bill Payment ดังนั้น จึงมีผลกำรด ำเนินงำนเทียบเท่ำระดับ 5.0000 คะแนน  



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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 ก-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ภาคผนวก  :  

ตารางแสดงผลการประเมิน 
ของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครือ่งจักรกล

ของกรมทางหลวง  
ประจ าปีบัญช ี2561 - 2563 
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 ก-3 

     ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจ าปีบัญชี 2561 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 ต.ค.60-ก.ย.61 คะแนนที่ได้
คะแนน

ถ่วงน ำ้หนัก
1. กำรเงนิ 15 3.1709
     1.1 รายได้ค่าเช่าเคร่ืองจกัรกลสุทธิ ประจ าปีบัญชี 2561 ล้านบาท 15 941.40 993.70 1,046.00 1,098.30 1,150.60 1,054.94 3.1709 0.4756
2. กำรสนองประโยชน์ตอ่ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 15 5.0000
     2.1  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 7 65 70 75 80 85 91.23 5.0000 0.3500

     2.2  การด าเนนิการตามแผนปรับปรุงการให้บริการเช่าใช้เคร่ืองจกัรจากผลส ารวจ ระดับ 8 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.4000
            ความพึงพอใจ
3. กำรปฏบิัตกิำร 40 4.3657
3.1 การด าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 5
       3.1.1 การเบิกจา่ยเงินตามแผนการเบิกจา่ยที่ได้รับอนมุัติ (น้ าหนกัร้อยละ 40) ระดับ 2 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.1000
               (1) ร้อยละการเบิกจา่ยงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับ
                    แผนการเบิกจา่ยงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ร้อยละ 1 79 81 83 85 87 95.63 5.0000 0.0500

               (2) ร้อยละการเบิกจา่ยภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง
                    เทียบกับแผนการเบิกจา่ยภาพรวมประจ าปี
                    งบประมาณ พ.ศ. 2561

ร้อยละ 1 88 90 92 94 96 96.33 5.0000 0.0500

       3.1.2 การรายงานการรับจา่ยและการใช้เงินรายได้ที่ 
                ไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน (น้ าหนกัร้อยละ 20)

วัน 1 80 75 70 65 60 59 5.0000 0.0500

      3.1.3 การจดัท าแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียน
                ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ (น้ าหนกัร้อยละ 40) 

ระดับ 2 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1000

3.2 ร้อยละความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจกัรกล (Availability) ร้อยละ 10 97.62 98.08 98.54 98.77 99.00 98.56 3.0870 0.3087
3.3 อัตราการเช่าใช้เคร่ืองจกัรกล ร้อยละ 10 70.00 71.50 73.00 74.50 76.00 80.64 5.0000 0.5000
3.4 ร้อยละของการขายทอดตลาดเคร่ืองจกัรกลได้ตามแผนขายทอดตลาด ร้อยละ 10 55 65 75 85 95 88.76 4.3760 0.4376
3.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิงานตาม
      แผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนนิงาน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

4. กำรบริหำรพัฒนำทุนหมนุเวียน 30 3.9215
4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.8700 3.8700 0.2322
4.2 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 6 1 2 3 4 5 4.0000 4.0000 0.2400
 4.3 การตรวจสอบภายใน ระดับ 6 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.3000
 4.4 การบริหารจดัการสารสนเทศ ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.4750 3.4750 0.2085
4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 6 1 2 3 4 5 3.2625 3.2625 0.1958

น ำ้หนัก 100 คะแนนรวม 4.1484

เกณฑ์วัดกำรด้ำเนินงำน หน่วยวัด
น ำ้หนัก
(ร้อยละ)

ค่ำเกณฑ์วัด ผลกำรด้ำเนินงำน



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
เงินทุนหมุนเวียนค่ำเครื่องจักรกลของกรมทำงหลวง ประจ ำปีบัญชี 2564 (ฉบบัสมบูรณ์) 

 

 ก-4 

ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจ าปีบัญชี 2562 
 

 



รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
เงินทุนหมุนเวียนค่ำเครื่องจักรกลของกรมทำงหลวง ประจ ำปีบัญชี 2564 (ฉบบัสมบูรณ์) 

 

 ก-5 

ตารางแสดงผลการประเมินของเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ประจ าปีบัญชี 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยวัด

1 2 3 4 5 ต.ค.62 - ก.ย.63 คะแนนที่ได้
คะแนน

ถ่วงน ำ้หนัก
1. กำรเงนิ 15 5.0000

     1.1 รายได้ค่าเช่าเคร่ืองจกัรกลตามภารกิจหลักงานบ ารุงรักษาทางสุทธิ ล้านบาท 10 690.00 705.00 720.00 735.00 750.00 771.78 5.0000 0.5000

     1.2 รายได้ค่าเช่าเคร่ืองจกัรกลอื่น ๆ สุทธิ ล้านบาท 5 200.00 215.00 230.00 245.00 260.00 271.49 5.0000 0.2500

2. กำรสนองประโยชน์ตอ่ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 15 5.0000

     2.1  การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
            ของทุนหมุนเวียน

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

     2.2  การส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 10

            2.2.1 ผู้ใช้บริการ ระดับ 5 1 2 3 4 5 94.12 5.0000 0.2500

            2.2.2 ผู้ซ้ือ (ขายทอดตลาด) ระดับ 5 1 2 3 4 5 86.67 5.0000 0.2500

3. กำรปฏบิัตกิำร 35 4.4604

     3.1 ร้อยละความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจกัรกล (Availability) ร้อยละ 10 98.08 98.31 98.54 98.77 99.00 98.78 4.0435 0.4043

     3.2 อัตราการเช่าใช้เคร่ืองจกัรกล ร้อยละ 10 70.00 72.50 75.00 80.00 85.00 80.34 4.0680 0.4068

     3.3 ร้อยละของการขายทอดตลาดเคร่ืองจกัรกลตามแผนขายทอดตลาด ร้อยละ 5 85 87.50 90 92.50 95 96.86 5.0000 0.2500

     3.4 ระดับความส าเร็จในการวิจยัและพัฒนาเพื่อปรับปรุงซ่อมสร้างเคร่ืองจกัรกล 10

            3.4.1 ความส าเร็จของโครงการผลิตเคร่ืองจกัรกลตามโครงการวิจยัและพัฒนา
                     เพื่อปรับปรุงซ่อมสร้างเคร่ืองจกัรกล

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

            3.4.2 ความส าเร็จของโครงการศึกษาและพัฒนาเคร่ืองจกัรกลให้ตรงตาม
                     ความต้องการของผู้เช่า

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

4. กำรบริหำรจ้ดกำรทุนหมนุเวียน 15 4.6667

     4.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.0500 4.0500 0.2025

     4.2 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

     4.3 การบริหารจดัการสารสนเทศและดิจทิัล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.9500 4.9500 0.2475

5. กำรปฏบิัตงิำนของคณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรทุนหมนุเวียน พนักงำนและลูกจ้ำง 10 4.6750

     5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.8500 4.8500 0.2425

     5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.5000 4.5000 0.2250

6. กำรด้ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐ/กระทรวงกำรคลัง 10 4.9675

     6.1 การใช้จา่ยเงินตามแผนการใช้จา่ยที่ได้รับอนมุัติ 5

               (1) ร้อยละการใชจ้่ายงบลงทนุที่เกดิขึ้นจริงเทยีบกบัแผนการใชจ้่ายงบลงทนุ
                    ประจ าปบีญัช ี2563

ร้อยละ 2.5 92 94 96 98 100 100 5.0000 0.1250

               (2) ร้อยละการใชจ้่ายภาพรวมที่เกดิขึ้นจริงเทยีบกบัแผนการใชจ้่ายภาพรวม
                    ประจ าปบีญัช ี2563

ร้อยละ 2.5 92 94 96 98 100 99.74 4.8700 0.1218

      6.2 การด าเนนิการตามแผนพัฒนาระบบการจา่ยเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียน
            ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์

ระดับ 5 1 - - - 5 5 5.0000 0.2500

น ำ้หนัก 100 คะแนนรวม 4.7254

น ำ้หนัก
(ร้อยละ)

ผลกำรด้ำเนินงำนค่ำเกณฑ์วัด
เกณฑ์วัดกำรด้ำเนินงำน


