
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายละเอียดรายงานการจัดทาํระบบประเมินผล 
การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ประจําปบัญชี 2560 

สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาท

 



                                                                          กรอบตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปบัญชี 2560   

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

เกณฑการประเมิน 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

เกณฑการประเมิน 
นํ้าหนัก
(รอยละ) 

ดานท่ี 1 การเงิน 20 ดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตอ 
1.1 รอยละของการชําระคืนเงินกูยมืเงินทุนหมุนเวียนตามสญัญา (นโยบายฯ+กฎหมาย) 10 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (อํานวยการ+กฎหมาย) 6 
1.2 รอยละการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานท่ีกําหนด (นโยบายฯ) 10 1. สภาพแวดลอมการควบคมุภายใน (7) 

ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 15 2. การกําหนดวัตถุประสงคการบรหิารความเสี่ยง (8) 
2.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย (ศักยภาพฯ) 15 3. การระบุความเสีย่งระดับองคกร (15) 

ดานท่ี 3 การปฏิบัติการ 35 4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (15) 
3.1 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (อํานวยการ) 5 5. การตอบสนองความเสี่ยง (15) 

3.1.1) การเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายตามแผนการเบิกจายท่ีไดรับอนุมัติ
(40) 

2 6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (10) 
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (25) 

3.1.2) การรายงานการรับจายและการใชจายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปน
รายไดแผนดิน (20) 

1 8. การติดตามผลและการประเมินผล (5) 
4.3 การตรวจสอบภายใน (กรณีทุนหมุนเวียนที่ไมพรอม (โครงสรางไมมีผูตรวจสอบภายใน) 6 

3.1.3 ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (40) 2 1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (30)    (อํานวยการ) 
3.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค (นโยบายฯ) 15 2. การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ (30) 
3.3 ความสามารถในการจัดทําขอมลูทางการเงิน ของจังหวัด และ กทม. 

ประจําป 2560 (อํานวยการ) 
15 3. การทบทวนโครงสรางองคกรเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการใหทุนหมุนเวียน

มีผูตรวจสอบภายในประจําทุนหมนุเวียน (40) 
3.3.1) การจัดทํารายงานประจําเดอืน ประจําปบัญชี 2560 8 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ  (อํานวยการ) 6 
3.3.2) การจัดทําแบบการยืนยันขอมูลการใชจายเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ประจําปบัญชี 2560 

7  1.  แผนแมบ่ทสารสนเทศและแผนปฏิบตักิารสารสนเทศ (10) 

 2. การบริหารจดัการสารสนเทศ (90) กรณี ทุนมีระบบแลว 

   2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) 40 
ดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 30    2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน  25 

4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน (นโยบาย)    6    2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน 25 
1. การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3-5 ป)และแผนปฏิบัติ
การประจําปบัญชี 2561  (30) 

4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล (อํานวยการ) 6 
1. ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (30) 

2. การติดตามระบบการบริหารจดัการท่ีสําคัญ และผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของทุนหมุนเวียน (25) 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (70) 

    

3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (25) 
4. การเปดเผยขอมลูขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย (10) 
5. ผลสําเร็จจากการกํากบัดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (10) 

 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

                         ปฏทิินการปฏิบัติงานการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560 (ภาพรวมของกรมบัญชีกลาง) 

กิจกรรม 
 ปบัญชี 2560 ปบัญชี 2561 

กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. การกําหนดกรอบหลักเกณฑการ
ประเมินผล 

                           

1.1 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ 
พิจารณากรอบหลักเกณฑการประเมินผลฯ 

                           

1.2 กรมบัญชกีลางแจงกรอบหลกัเกณฑฯ
ใหทุนฯ ทราบ 

                           

1.3 กรมบัญชกีลาง จัดประชุมช้ีแจงกรอบ
หลักเกณฑฯ 

                           

2. การจัดทํารางตัวชี้วัด                            
2.1 ทุนหมุนเวียนจัดสงรางตัวช้ีวัดการ
ประเมินผลฯ 

                           

2.2 กรมบัญชกีลาง ท่ีปรึกษาทุนหมุนเวียน 
ประชุมหารือรางตัวช้ีวัด 

                           

2.3 คณะทํางาน จัดทําบันทึกฯ  
พิจารณาตัวช้ีวัด 

                           

2.4 คณะทํางาน จัดทําบันทึกฯ  
พิจารณาความเห็นแยง 

                           

3. การลงนามในบันทึกขอตกลงฯ                            
3.1 กรมบัญชกีลางจัดสงบันทึกขอตกลงฯ
ใหทุนฯลงนาม 

                           

3.2 ทุนหมุนเวียน ลงนามในบันทึกขอตกลงฯ1 
 

                           

3.3 กระทรวงการคลัง ลงนามในบันทึก
ขอตกลง ฯ 

                           

HP  1 

 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม 
 ปบัญชี 2560 ปบัญชี 2561 

กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

4. การจัดสงรายงานผลรายไตรมาส                            
4.1 กรมบัญชกีลางสงหนังสือใหทุนฯ 
สงผลรายไตรมาส 

                           

4.2 ทุนหมุนเวียน จัดสงรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3) 

                           

5. การประเมินผลการดําเนินงานงวดสิ้นป
บัญช ี

                           

5.1 กรมบัญชกีลาง สงหนังสือใหทุนฯ 
สงผลงวดสิ้นปบัญชี 

                           

5.2 ทุนหมุนเวียนจัดสงเอกสาร
ประกอบการประเมินผลฯ2 

                           

5.3 ท่ีปรึกษาประมวลผลฯ  
 

                           

5.4 คณะทํางานจัดทําบันทึกฯ พิจารณาผลฯ 
(รายทุน) 

                           

5.5 กรมบัญชกีลางจัดสงผลฯ (เบ้ืองตน) 
ใหทุนฯ 

                           

5.6 คณะทํางานจัดทําบันทึกฯ พิจารณา
ความเห็นแยง 

                           

5.7 กรมบัญชีกลาง จัดสงผลฯ (ผลสมบูรณ)  
ใหทุนฯ 

                           

5.8 คณะอนุกรรมการประเมินผล ฯ 
รับทราบผลงวดสิ้นปบัญชี (ภาพรวม) 

                           

5.9 กรมบัญชกีลางสงผลงวดสิ้นปบัญชีให
รัฐมนตรีเจาสังกัดของทุนหมุนเวียน 

                           

5.10 กรมบัญชีกลางนําเสนอผลการ                            

HP  2 

 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม 
 ปบัญชี 2560 ปบัญชี 2561 

กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

ประเมินผลในภาพรวมตอคณะรัฐมนตร ี
6. การประกาศผลรางวัลทุนหมนุเวียน
ดีเดน 

                           

6.1 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ
พิจารณาหลักเกณฑการตัดสินการมอบ
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเดนประจําป 

                           

6.2 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ  
ตัดสินทุนหมุนเวียนท่ีไดรับรางวัลฯ 

                           

6.3 กรมบัญชกีลางจัดงานมอบรางวัลทุน
หมุนเวียนดเีดนประจําป 

                           

 
หมายเหตุ :  1 หักคะแนน 0.05 ตอวัน กรณีทุนหมุนเวียนดําเนินการลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด 

                  (ภายใน 30 วัน หลังกรมบัญชีกลางสงบันทึกขอตกลง ฯ และกรณีมีความเห็นแยง ภายใน 15 วัน หลักกรมบัญชีกลางสงบันทึกขอตกลงฯ) 
              2 หักคะแนน 0.05 ตอวันกรณีทุนหมุนเวียนดําเนินการลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด 

HP  3 

 



คํานํา 

 การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560 ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ประกอบดวยตัวชี้วัดท่ีจะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังสิ้น         
4 ดาน 11 ตัวชี้วัด 

 เอกสารฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 โดยไดรวมรายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI Template) พรอมท้ังแนวทางการดําเนินงานและเปาหมายของตัวชี้วัดการประเมินผลทุน
หมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 ซ่ึงเปนสวนท่ีสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เปนหนวยดําเนินการ 
 

สํานักงานคณะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กรมการพัฒนาชุมชน 
กุมภาพันธ 2560 



สารบัญ 

หนา 
ความเปนมา วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   1 
การประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560   3 
แผนการปฏิบัติงานการประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   5  
กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปบัญชี 2560 
รายละเอียดรายงานการจดัทําระบบประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 11 
ดานท่ี 1 ผลการดําเนินงานดานการเงิน  
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 รอยละของการชําระคืนเงินกูยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา 12 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 รอยละการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนงานท่ีกําหนด 16 
รายละเอียดรายงานการจดัทําระบบประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบญัชี 2560 23 
ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 24 
รายละเอียดรายงานการจดัทําระบบประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบญัชี 2560 29 
ดานท่ี 3 การปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1  การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 30 
ตัวชี้วัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค 35 
ตัวชี้วัดท่ี 3.3  ความสามารถในการจัดทําขอมูลทางการเงิน ของ จังหวัด และ กทม. ประจําป 2560 39 
รายละเอียดรายงานการจดัทําระบบประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบญัชี 2560 40 
ดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1  บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 41 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 50 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3  การตรวจสอบภายใน 58 
ตัวชี้วัดท่ี 4.4  การบริหารจัดการสารสนเทศ 68 
ตัวชี้วัดท่ี 4.5  การบริหารทรัพยากรบุคคล 77 
ผูจัดทํา 84 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

 รัฐมนตรีมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใตสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีมติเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2557    
ใหโอนยายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยูกรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือวันท่ี        
17 ธันวาคม 2557 ใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการขอจัดตั้งกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกับกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พรอมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 ข้ึนใน
กรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 100 ลานบาท 
(หนึ่งรอยลานบาทถวน) ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 ใหควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผล
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงทําใหการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยูในความรับผิดชอบของ
กรมการพัฒนาชุมชน 

  
 
 เปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

 
 1. จัดสรรเงินทุนใหแกสมาชิกและองคกรสตรีสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและมีคุณภาพ
   ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีใหมีขีดความสามารถในการเปนผูนําและมีสวนรวม
  ในการแกปญหาสตรีในชุมชน 
 
 3. บริหารกองทุนใหมีความม่ันคง ตามหลักธรรมาภิบาล 

 1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา ในการสรางโอกาสใหสตรีเขาถึงแหลงเงินทุน สําหรับการลงทุน 
  เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจใหแกสตรี และ
  องคกรของสตรี   
 2) เปนแหลงเงินทุนเพ่ือการสงเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี ในการเฝาระวัง
  ดูแลและแกไขปญหาของสตรี การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นําไปสูการสรางสวัสดิภาพ 
  หรือสวัสดิการเพ่ือคุมครองและพิทักษสิทธิของสตรีและผูดอยโอกาสอ่ืนๆ ในสังคม 
 3) เปนแหลงเงินทุนเพ่ือการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสราง             
  ภาวะผูนําการพัฒนาองคความรู เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งทางดานสังคมใหแกสตรีและองคกรสตรี 
 4) เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เปนการแกไขปญหาและพัฒนาสตรีตามท่ี
  คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 
 

รางวิสัยทัศน  
 

รางภารกิจหลัก  

วัตถุประสงค  
 

ความเปนมา 

 1 
 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
 1) เสริมสรางอาชีพและรายไดแกสตรี 
  กลยุทธท่ี 1: การเขาถึงปจจัยการประกอบอาชีพ 
  กลยุทธท่ี 2: พัฒนากลุมอาชีพสตรี 
  กลยุทธท่ี 3: เพ่ิมชองทางการตลาด 
  กลยุทธท่ี 4: การสื่อสารสรางการรับรูเพ่ือความยั่งยืน 
 2) สงเสริมสตรีและเครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธท่ี 1: พัฒนาศักยภาพสตรี 
  กลยุทธท่ี 2: สรางและพัฒนาเครือขายสตรี 
  กลยุทธท่ี 3: ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
 3) การเช่ือมโยงกับกลุมเครือขายในพ้ืนท่ี 
  กลยุทธท่ี 1 สรางภาคีความรวมมือ 
  กลยุทธท่ี 2 พัฒนาองคความรูเครือขาย 
  กลยุทธท่ี 3 สงเสริมกิจกรรมกลุมเครือขาย 
 4) เสริมสรางขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธท่ี 1: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนกองทุนฯ 
  กลยุทธท่ี 2: พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  กลยุทธท่ี 3: พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รางยุทธศาสตร/กลยุทธ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

เกณฑวัดการดําเนินงาน หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต น้ําหนัก
รอยละ 

คาเกณฑวัด ประจําปบัญชี 2560 การปรับ
คาเกณฑ

วัด 
2557 2558 2559 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 1 การเงิน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  รอยละของการชําระคืนเงินกูยืม 

เงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2  รอยละการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียน

เทียบกับแผนงานท่ีกําหนด 

 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

20 
10 

 
10 

 
60 

 
60 

 
70 

 
70 

 
80 

 
80 

 
90 

 
90 

 
100 

 
100 

 
-/+10 

 
-/+10 

ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
รอยละ 

 
- 

 
- 

 
- 

15 
15 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 
-/+5 

ดานท่ี 3 การปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1  การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/

กระทรวงการคลัง 
3.1.1  การเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายท่ี

ไดรับอนุมัติ (น้ําหนักรอยละ 40) 
3.1.2  การรายงานการรบัจาย และการใช

จายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปนรายได
แผนดิน (น้ําหนักรอยละ 20) 

3.1.3  ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง (น้ําหนักรอยละ 
40) 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จในการดําเนิน

 
 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
 
 

ระดับ 
 

ระดับ 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

1.4000 
 

4.6800 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

35 
5 
 

2 
 

1 
 
 

2 
 

15 

 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 

 
 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

3 

 
 
 

4 
 

4 
 
 

4 
 

4 

 
 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
5 

 
 
 

-/+1 
 

-/+1 
 
 

-/+1 
 

-/+1 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

โครงการใหบรรลุวัตถุประสงค 

เกณฑวัดการดําเนินงาน หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต น้ําหนัก
รอยละ 

คาเกณฑวัด ประจําปบัญชี 2560 การปรับ
คาเกณฑ

วัด 
2557 2558 2559 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3  ความสามารถในการจัดทําขอมูลทาง
การเงิน ของ จังหวัด และ กทม.     
ประจาํป 2560 

3.3.1) การจัดทํารายงานประจาํเดือน     
ประจาํปบัญชี 2560 

3.3.2) การจัดทําแบบการยืนยันขอมูลการใช
จายเงินทุนหมุนเวียนฯ  

           ประจาํปบัญชี 2560 

รอยละ 
 
 

รอยละ 
 

รอยละ 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

15 
 
 

8 
 

10 

 
 
 

60 
 

60 

 
 
 

70 
 

70 

 
 
 

80 
 

80 

 
 
 

90 
 

90 

 
 
 

100 
 

100 

 
 
 

-/+10 
 

-/+10 

ดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1  บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2  การบริหารความเสี่ยง 
                  และการควบคุมภายใน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3  การตรวจสอบภายใน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.4  การบริหารจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดท่ี 4.5  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ระดับ 
ระดับ 

 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 

 
5.000 

- 
 

5.000 
5.000 
3.000 

 
5.000 

- 
 
- 

4.8000 
4.0900 

 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

30 
5 
5 
 

5 
5 
5 

 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
2 
2 
 

2 
2 
2 

 
3 
3 
 

3 
3 
3 

 
4 
4 
 

4 
4 
4 

 
5 
5 
 

5 
5 
5 

 
-/+1 
-/+1 

 
-/+1 
-/+1 
-/+1 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

                   แผนการปฏบิัติงานการประเมินผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจําปบัญชี 2560  

กิจกรรม 
 ปบัญชี 2560 ปบัญชี 2561 
กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. กรมบัญชกีลางการกําหนดกรอบ
หลักเกณฑการประเมินผล 

                           

2. กรมบัญชกีลาง+ทุนฯ การจัดทําราง
ตัวชี้วัด 

                           

3. การลงนามในบันทึกขอตกลงฯ                            
3.1 กรมบัญชกีลางจัดสงบันทึกขอตกลงฯ
ใหทุนฯลงนาม 

                           

3.2 ทุนหมุนเวียน ลงนามในบันทึกขอตกลงฯ1                            

3.3 กระทรวงการคลัง ลงนามในบันทึก
ขอตกลง ฯ 

                           

4. การจัดสงรายงานผลรายไตรมาส                            
4.1 กรมบัญชกีลางสงหนังสือใหทุนฯ 
สงผลรายไตรมาส 

                           

4.2 ทุนหมุนเวียน จัดสงรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3) และ 4 

                           

ดานท่ี 1 การเงิน                            
ตัวช้ีวัด 1.1 รอยละของการชําระคืนเงิน
กูยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา 

                           

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 รอยละการใหกูยืมเงินทุน
หมุนเวียนเทียบกับแผนงานท่ีกําหนด 

                           

ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนได
สวนเสีย 

                           

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสยี 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม 
 ปบัญชี 2560 ปบัญชี 2561 
กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

ดานท่ี 3 การปฏิบัติการ                            
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 การดําเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

                           

         3.1.1) การเบิกจายเงินตาม
แผนการเบิกจายท่ีไดรับอนุมตัิ (40) 

                           

         3.1.2) การรายงานการรบัจายและ
การใชจายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปน
รายไดแผนดิน (20) 

                           

        3.1.3) ดาํเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล/กระทรวงการคลัง (40) 

                           

ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค 

                           

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 ความสามารถในการจัดทํา
ขอมูลทางการเงินของจังหวัดและ กทม. 
ประจําป 2560 

                           

      3.3.1) การจดัทํารายงานประจําเดือน 
ประจําปบัญชี 2560 

                           

      3.3.2) การจดัทําแบบการยนืยัน
ขอมูลการใชจายเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ประจําปบัญชี 2560 

                           

ดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน                            
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุน
หมุนเวียน 

                           

    1) การจัดใหมีหรือทบทวนแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว (3-5 ป) และ
แผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2561 (30) 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม 
 ปบัญชี 2560 ปบัญชี 2561 
กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

     2) การติดตามระบบการบริหารจัดการ
ท่ีสําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน (25) 

                           

    3) การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหาร
ระดับสูงของทุนหมุนเวียน (25) 

                           

    4) การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูม ี
สวนไดสวนเสีย (10) 

                           

    5) ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุน
หมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน (10) 

                           

ตัวชี้วัดท่ี 4.2 การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

                           

    1) สภาพแวดลอมการควบคมุภายใน (7)                            
    2) การกําหนดวัตถุประสงคการบริหาร
ความเสีย่ง (8) 

                           

    3) การระบุความเสี่ยงระดับองคกร (15)                            
    4) การประเมินความรุนแรงของความ
เสี่ยงระดับองคกร (15) 

                           

    5) การตอบสนองความเสี่ยง (15) 
 

                           

    6) กิจกรรมการควบคุมภายใน (10) 
 

                           

    7) สารสนเทศและการสื่อสาร (25) 
 

                           

    8) การติดตามผลและการประเมินผล (5) 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม 
 ปบัญชี 2560 ปบัญชี 2561 
กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

ตัวชี้วัดท่ี 4.3 การตรวจสอบภายใน 
(กรณีทุนหมุนเวียนท่ีไมพรอม (โครงสราง
ไมมีผูตรวจสอบภายใน)    

                           

   1) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (30) 
 

                           

    2) การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ (30) 
 

                           

    3) การทบทวนโครงสรางองคกรเพ่ือ
เตรียมความพรอมสําหรับการใหทุน
หมุนเวียนมผีูตรวจสอบภายในประจําทุน
หมุนเวียน (40) 
 

                           

ตัวชี้วัดท่ี 4.4 การบริหารจัดการ
สารสนเทศ 

                           

    1) แผนแมบ่ทสารสนเทศและ

แผนปฏิบตัิการสารสนเทศ (10) 
                           

    2) การบริหารจดัการสารสนเทศ (90) 

กรณี ทุนมีระบบแลว 
                           

     2.1 ระบบการบริหารจดัการสารสนเทศ
ท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 
(EIS/MIS) 40 

                           

     2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 25 

                           

     ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการ
ภายนอกทุนหมุนเวียน 25 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม 
 ปบัญชี 2560 ปบัญชี 2561 
กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

ตัวชี้วัดท่ี 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล                            
     1) ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental)  
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (30) 

                           

       2) การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล (70) 

 

                           

5. การประเมินผลการดําเนินงานงวดสิ้นป
บัญช ี

                           

5.1 กรมบัญชกีลาง สงหนังสือใหทุนฯ 
สงผลงวดสิ้นปบัญชี 

                           

5.2 ทุนหมุนเวียนจัดสงเอกสาร
ประกอบการประเมินผลฯ2 

                           

5.3 ท่ีปรึกษาประมวลผลฯ                             
5.4 คณะทํางานจัดทําบันทึกฯ พิจารณาผลฯ 
(รายทุน) 

                           

5.5 กรมบัญชกีลางจัดสงผลฯ (เบ้ืองตน) 
ใหทุนฯ 

                           

5.6 คณะทํางานจัดทําบันทึกฯ พิจารณา
ความเห็นแยง 

                           

5.7 กรมบัญชีกลาง จัดสงผลฯ (ผลสมบูรณ)  
ใหทุนฯ 

                           

5.8 คณะอนุกรรมการประเมินผล ฯ 
รับทราบผลงวดสิ้นปบัญชี (ภาพรวม) 

                           

5.9 กรมบัญชกีลางสงผลงวดสิ้นปบัญชี 
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของทุนหมุนเวียน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

กิจกรรม 
 ปบัญชี 2560 ปบัญชี 2561 
กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

5.10 กรมบัญชีกลางนําเสนอผลการ
ประเมินผลในภาพรวมตอคณะรัฐมนตร ี

                           

6. การประกาศผลรางวัลทุนหมนุเวียน
ดีเดน 

                           

6.1 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ
พิจารณาหลักเกณฑการตัดสินการมอบ
รางวัลทุนหมุนเวียนดีเดนประจําป 

                           

6.2 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ  
ตัดสินทุนหมุนเวียนท่ีไดรับรางวัลฯ 

                           

6.3 กรมบัญชกีลางจัดงานมอบรางวัลทุน
หมุนเวียนดเีดนประจําป 

                           

 
หมายเหตุ :  1 หักคะแนน 0.05 ตอวัน กรณีทุนหมุนเวียนดําเนินการลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด 

                  (ภายใน 30 วัน หลังกรมบัญชีกลางสงบันทึกขอตกลง ฯ และกรณีมีความเห็นแยง ภายใน 15 วัน หลักกรมบัญชีกลางสงบันทึกขอตกลงฯ) 
              2 หักคะแนน 0.05 ตอวันกรณีทุนหมุนเวียนดําเนินการลาชากวาระยะเวลาท่ีกําหนด 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนนิงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 

ดานที่ 1 ผลการดําเนินงานดานการเงนิ 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 : รอยละของการชําระคืนเงินกูยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ : 
 
พิจารณาจากความสามารถในการเรียกคืนเงินกูยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา โดยพิจารณาจากสัญญาเงินกูยืมท่ีมี
งวดชําระตามสัญญาท่ีใหกูยืมในปบัญชี 2560 ภายในปบัญชี 2560 ท้ังหมด ท่ีไดรับชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญา 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
           จํานวนเงินชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญาซ่ึงกองทุนฯ จัดเก็บไดในปบัญชี 2560 x 100 
            จํานวนเงินชําระคืนเงินกูยืมตามสัญญาท้ังหมดท่ีกองทุนฯ ตองไดรับในปบัญชี 2560  
                                     ตามสัญญาท่ีใหกูยืมในปบัญชี 2560 
 
 

เงื่อนไข :  
       กองทุนฯ ตองดําเนินการจัดทําแผนการลดมูลคาหนี้คางชําระของกองทุนฯ ใหแลวเสร็จและไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยประเด็นท่ีพิจารณา อยางนอยตองประกอบดวย 
       •  รายชื่อโครงการท่ีขอสนับสนุนเงินกูท้ังหมดท่ีติดคางชําระหนี้ พรอมท้ังจํานวนหนี้คางชําระในแตละ
โครงการ 
      •  รายละเอียดการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกท่ีเปนปญหา/อุปสรรคในการติดตามหนี้คางชําระ 
      •  มาตรการและกลไกในระยะสั้นและระยะยาวในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและเรงรัดการติดตามหนี้
คางชําระ 
       •  เปาหมายของมูลคาหนี้คางชําระท่ีลดลงในแตละป ท้ังเปาหมายในระยะสั้นและระยะยาว โดยการกําหนด
เปาหมายดังกลาว ตองมีการพิจารณาอยางมีท่ีมาท่ีไปและสอดคลองกับ ประเด็นท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ตามท่ีระบุใน 
แผนฯ รวมท้ังการทบทวนคูมือการบริหารจัดการและติดตามหนี้สําหรับเจาหนาท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 1 การเงิน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

นางสาวกาญจนา  ทองเกษม เบอรติดตอ 081-6324922 
นายนพดล  ดาวอรุณ เบอรติดตอ 081-4423815 
นายสงวนศักดิ์  แกวมุงคุณ เบอรติดตอ 02-1413065 
นางชูวรัตน  สมแกว เบอรติดตอ 097-9181157 

 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นายจํารัตน  ดอกพอง เบอรติดตอ 087-9581794 
นายพิทักษ  อินหมู เบอรติดตอ 087-3061808 
นายกฤษณชานนท  จบัใจนาย เบอรติดตอ 081-1494547 
นางสาวปยาภรณ ตุยแปง เบอรติดตอ 02-1413056 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวชี้วัดท่ี  1.1 : รอยละของการชําระคืนเงินกูยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา  

 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ดําเนินงาน 
ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 

หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
  ตัวชี้วัดท่ี  1.1 : รอยละของการชําระคืนเงินกูยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา 

 
หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : รอยละการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กําหนด 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําจํากัดความ  : 
 รอยละของเงินท่ีใหการกูยืม ในปบัญชี 2560 เทียบกับวงเงินการใหกูยืมตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
ประจําปบัญชี 2560 
 

คําอธิบาย  :   
 - เงินทุนหมุนเวียน  หมายถึง  เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท่ีโอนจัดสรรใหจังหวัด
ในปบัญชี 2560 ซ่ึงจะไมรวมเงินอุดหนุน 
 - แผนงานท่ีกําหนด  หมายถึง  จํานวนวงเงินใหกูยืมของเงินทุนหมุนเวียนท่ีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จัดสรรใหแตละจังหวัด โดยกําหนดใหมีการอนุมัติและโอนเงินใหสมาชิกไปดําเนินการตามโครงการท่ีขอรับการ
สนับสนุน ภายในปบัญชี 2560 
 - เงินใหกูยืม  หมายถึง  จํานวนเงินทุนหมุนเวียนท่ีอนุมัติใหกูยืมและโอนเงินดังกลาวใหสมาชิก
เรียบรอยแลว 
 - ปบัญชี  หมายถึง  ปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 -  30 กันยายน 2560  

สูตรการคํานวณ : 
 
                          จํานวนของเงินท่ีใหการกูยืม ในปบัญชี 2560 × 100 
                     วงเงินการใหกูยืมตามแผนงานท่ีกําหนดไวประจําปบัญชี 2560 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 กําหนดเปนรอยละ  แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ  โดยพิจารณาจากความกาวหนาของ
ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ  ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
คาเกณฑช้ีวัด 

รอยละ 
1 60 
2 70 
3 80 
4 90 
5 100 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 1 การเงิน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

รายละเอียดเกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 รอยละ 60  ของเงินท่ีใหการกูยืม ในปบัญชี 2560  เทียบกับวงเงินการใหกูยืมตามแผนงาน

ท่ีกําหนดไวประจําปบัญชี 2560 
2 รอยละ 70  ของเงินท่ีใหการกูยืม ในปบัญชี 2560  เทียบกับวงเงินการใหกูยืมตามแผนงาน

ท่ีกําหนดไวประจําปบัญชี 2560 
3 รอยละ 80  ของเงินท่ีใหการกูยืม ในปบัญชี 2560  เทียบกับวงเงินการใหกูยืมตามแผนงาน

ท่ีกําหนดไวประจําปบัญชี 2560 
4 รอยละ 90  ของเงินท่ีใหการกูยืม ในปบัญชี 2560  เทียบกับวงเงินการใหกูยืมตามแผนงาน

ท่ีกําหนดไวประจําปบัญชี 2560 
5 รอยละ 100 ของเงินท่ีใหการกูยืม ในปบัญชี 2560 เทียบกับวงเงินการใหกูยืมตามแผนงาน

ท่ีกําหนดไวประจําปบัญชี 2560 
 
เง่ือนไข  :   
 รอยละของเงินท่ีใหกูยืม ในปบัญชี 2560  พิจารณาจาก รอยละของเงินท่ีใหกูยืมตามแผนการใหกูยืม
เงินทุนหมุนเวียนของทุกจังหวัด ป 2560  ภายในวงเงินท่ีจัดสรรให จํานวน  2,956,000,000  บาท  

วิธีการจัดเก็บขอมูล  :  
       สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
 1. จัดทําฐานขอมูลเงินทุนหมุนเวียนที่ไดรับการจัดสรร 
 2. กําหนดแนวทางการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียน และมีการกระจายเปาและทําแผนกูยืมเงินทุน 
 3. จัดทําทะเบียนคุมสัญญาเงินกูสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ไดรับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จาก
โปรแกรมจัดการลูกหนี้กองทุน (SARA)  
    4. จัดทําทะเบียนการโอนเงินทุนหมุนเวียนใหสมาชิกที่ไดรับอนุมัติโครงการ  
 5. รายงานผลการดําเนินงานผูบริหาร และสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)  

       สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 
  1. จัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายงบประมาณ (เงินทุนหมุนเวียน) ของจังหวัด 
 2. รวบรวมผลการดําเนินงานของจังหวัด/กทม. เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนงานท่ีกําหนด 
และรายงานผลการดําเนินงานผูบริหาร 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

นางสาวกาญจนา   ทองเกษม เบอรติดตอ 0-2141-3065 
นางสาวสมธัญ      เล็กเซง เบอรติดตอ 0-2141-3066 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นางสาวชมัยพร     แกวคง เบอรติดตอ 0-2141-3072 
นางสาวกฤษณา    เก้ือเกตุ เบอรติดตอ 0-2141-3074 
นางสาวรัชนีวรรณ  แสงอรุณ เบอรติดตอ 0-2141-3072 
นายประสพโชค     มีวงษ เบอรติดตอ 0-2141-3075 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

การจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําป 2560 
ตัวช้ีวดั 1.2  :  รอยละการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กําหนด 

ท่ี จังหวัด 
 เงินทุนหมุนเวียน  

 ท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  

1  นนทบุรี 60,000,000 

2  ปทุมธาน ี 60,000,000 

3  พระนครศรีอยุธยา 40,000,000 

4  สระบุรี 40,000,000 

5  ชัยนาท 24,000,000 

6  ลพบุรี 40,000,000 

7  สิงหบุรี 24,000,000 

8  อางทอง 24,000,000 

9  ฉะเชิงเทรา 40,000,000 

10  นครนายก 24,000,000 

11  ปราจีนบรุี 24,000,000 

12  สมุทรปราการ 60,000,000 

13  สระแกว 24,000,000 

14  กาญจนบรุี 40,000,000 

15  นครปฐม 40,000,000 

16  ราชบุรี 40,000,000 

17  สุพรรณบุรี 40,000,000 

18  ประจวบคีรีขันธ 24,000,000 

19  เพชรบุรี 24,000,000 

20  สมุทรสาคร 24,000,000 

21  สมุทรสงคราม 24,000,000 

22  ชุมพร 24,000,000 

23  นครศรีธรรมราช 60,000,000 

24  พัทลุง 24,000,000 

25  สุราษฎรธาน ี 60,000,000 

26  กระบี่ 24,000,000 

27  ตรัง 40,000,000 

28  พังงา 24,000,000 

29  ภูเก็ต 24,000,000 

30  ระนอง 24,000,000 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ท่ี จังหวัด 
 เงินทุนหมุนเวียน  

 ท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  

31  สงขลา 60,000,000 

32  สตูล 24,000,000 

33  ปตตาน ี 40,000,000 

34  ยะลา 24,000,000 

35  นราธิวาส 40,000,000 

36  จันทบุรี 24,000,000 

37  ชลบุร ี 60,000,000 

38  ตราด 24,000,000 

39  ระยอง 40,000,000 

40  เลย 40,000,000 

41  หนองคาย 24,000,000 

42  บึงกาฬ 24,000,000 

43  หนองบัวลําภ ู 24,000,000 

44  อุดรธาน ี 60,000,000 

45  นครพนม 40,000,000 

46  มุกดาหาร 24,000,000 

47  สกลนคร 60,000,000 

48  กาฬสินธุ 40,000,000 

49  ขอนแกน 60,000,000 

50  มหาสารคาม 40,000,000 

51  รอยเอ็ด 60,000,000 

52  ยโสธร 24,000,000 

53  ศรีสะเกษ 60,000,000 

54  อํานาจเจริญ 24,000,000 

55  อุบลราชธานี 60,000,000 

56  ชัยภูมิ 60,000,000 

57  นครราชสีมา 60,000,000 

58  บุรีรัมย 60,000,000 

59  สุรินทร 60,000,000 

60  เชียงใหม 60,000,000 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ท่ี จังหวัด 
 เงินทุนหมุนเวียน  

 ท่ีไดรับจัดสรร (บาท)  

61  แมฮองสอน 24,000,000 

62  ลําปาง 40,000,000 

63  ลําพูน 24,000,000 

64  เชียงราย 60,000,000 

65  นาน 24,000,000 

66  พะเยา 24,000,000 

67  แพร 24,000,000 

68  ตาก 40,000,000 

69  พิษณุโลก 40,000,000 

70  เพชรบูรณ 40,000,000 

71  สุโขทัย 40,000,000 

72  อุตรดิตถ 24,000,000 

73  กําแพงเพชร 40,000,000 

74  นครสวรรค 60,000,000 

75  พิจิตร 24,000,000 

76  อุทัยธานี 24,000,000 

77 กรุงเทพมหานคร 60,000,000 

รวม  77 จังหวัด 2,956,000,000 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : รอยละการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนที่กําหนด 

ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ 
ดําเนนิงาน 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 

     

  -การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทนุพัฒนา
บทบาทสตรี 
  -หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 
เก่ียวกับการใชจายเงินประเภทเงินทุน
หมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2559  
  -แนวทางการใชจายเงนิประเภทเงินทุน
หมุนเวียน 
  -หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 
0416.2/ว 2109  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 
2559  
  -แผนการดําเนนิงานและแผนปฏิบัติการ
กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี ประจําป
งบประมาณ 2560 ของจังหวัด 
  -โปรแกรมจัดการลูกหนี้กองทุน (Smart 
Account Receivable Application : 
SARA) 

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
  2. จัดทําแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเกณฑชี้วัดเงินทุนหมุนเวียน ป
บัญชี 2560 
  3. สรางความรู ความเขาใจการ
ดํ า เ นิ น ง า น ตั ว ชี้ วั ด  1 . 2  แ ก 
นักวิชาการรับผิดชอบงานกองทุนฯ 
เจาหนาที่กองทุนฯ ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 
  4. ติดตาม ประเมินผล 
  5. รายงานผลการดาํเนินงาน 
 
 
 

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบตัวชี้วัด ผูกํากับ
ดูแลตัวชี้วัด 
  2. ประชุมผูรับผิดชอบดูแลตัวชี้วัด
และผูเก่ียวของ เพื่อกําหนดแนวทาง
และแผนปฏิบัติการตัวชี้วัด 1.2 
  3. จัดทําแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เกณฑชี้ วัด เงินทุนหมุนเวียนและ
ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงาน
ทุนหมุนเวียน  
  4. จัดทําแนวทางการสงเสริมการ
กู ยื ม เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
  5. ประชุมเชิ งป ฏิบัติ การสร า ง
ความรู ความเขาใจ การประเมินผล
ทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี แก นักวิชาการรับผิดชอบงาน
กองทุนฯ เจาหนาที่กองทุนฯ ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค 
6. รวบรวม สรุปผลการดําเนินงาน
ของจังหวัด 
 7. รายงานผลผูบริหาร
กรมบัญชีกลาง 

1 .  จั ด ทํ า ฐ า น ข อ มู ล เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนที่ไดรับการจัดสรร 
  2 .  จั ง ห วั ด /  ก ท ม .  กํ า ห น ด
แ น ว ท า ง ก า ร ใ ห กู ยื ม เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน และมีการกระจายเปา
และทําแผนกูยืมเงินทุน 
  3. ประชุมเจาหนาที่พัฒนาชุมชน 
เจาหนาที่กองทุนฯ สรางความรู 
ความเขาใจตัวชี้วัด 
  4. มอบหมายเจาหนาที่กองทุนฯ 
รับผิดชอบรวบรวมสรุปผลการ
อนุมัติโครงการเงินทุนหมุนเวียน การ
ทําสัญญา และสรุปผลการโอนเงินให
สมาชิก รายงานใหจังหวัดทราบ 
  5. เจาหนาที่พฒันาชุมชนจงัหวดั 
รายงานสาํนักงานกองทนุพฒันา
บทบาทสตรี (สกส.) ทราบภายในวันที ่
10 ของทกุเดือน 

1. คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
เงินทุนหมุนเวียน ปบัญชี 2560 
  2. แผนปฏิบัติการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ที่ 1.2 
  3. ทะเบียนคุมสัญญาเงินกูสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ ได รับ
อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน 
  4 .  ท ะ เ บี ย น ก า ร โ อ น เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนใหสมาชิกที่ ได รับอนุมัติ
โครงการ 
  5 .  แบบรายงานผลการอนุมั ติ
โครงการ ประ เภทเงิน อุดหนุน /
ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี     (แบบ 1) ของ
จังหวัด 
  6 .  แบบรายงานผลการอนุมั ติ
โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (แบบ 
3) ของจังหวัด 
  7 .  เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัด 1.2 
สงกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

            ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
          ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : รอยละการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนทีก่ําหนด 

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัด 1. จัดทําทะเบียนคุมสัญญาเงินกูสมาชิกกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีที่ไดรับอนุมัติเงินทุนหมุนเวียน จากโปรแกรม

จัดการลูกหนี้กองทุน (SARA)  
2. จัดทําทะเบียนการโอนเงินทุนหมุนเวียนใหสมาชิกที่
ไดรับอนุมัติโครงการ  
3. รายงานผลการดําเนินงาน  ดงันี ้

   3.1 รายงานทะเบียนคุมสัญญาเงินกูสมาชิกกองทุนฯ 
ตามขอ 1  (ลงลายมือชื่อผูรายงาน) 
   3.2 รายงานผลการอนุมัติโครงการและสรุปผลการโอน

เงินใหสมาชิกในภาพรวมของจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
(แบบ 1 และ แบบ 3  ตามหนังสือ    ที่ มท 0416.2/ว 

2109  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559)  
   3.3 แสกนเอกสาร ขอ 3.1 - 3.2 เปนไฟล PDF      
สงใหสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส. )         
ทาง e-mail : www.women.yut1@outlook.com 

ท้ังนี้ ใหจังหวัด/กทม. มีหนังสือนําสงรายงานฯ จาก
ผูบริหารแนบมาดวย 

 
เมื่อสมาชิกไดรับอนุมัตโิครงการ 

 
 

ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 

สํานักงานกองทนุ 
พัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 

1. รวบรวมรายงานสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมทุก
จังหวัด 
2. รายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานตัวชีว้ัด ที่ 
1.2 ให ผอ.สกส.ทราบ 
3. รายงานการดาํเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 ใหกลุมนโยบายและ
ยุทธศาสตร สกส.  เพื่อรวบรวมสงกรมบัญชีกลางและ
บริษัทที่ปรึกษา 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
 

ทุกไตรมาส 
 

ภายในเดือนตุลาคม 2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนนิงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 

ดานที่ 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 : ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 15 

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ : 
      พิจารณาจากความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  
 

สูตรการคํานวณ : 
 
           จํานวนของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากและมากท่ีสุด x  100                                                  
                                               จํานวนผูตอบสอบถามท้ังหมด 
 
 
โดยท่ี 
         1.  การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการครอบคลุมทุกกลุม  (แบงเปนกลุมผูท่ีไดรับเงินกู และกลุมท่ี
ไดรับเงินสนับสนุน )โดยกําหนดใหวิธีการ วิเคราะหผลตองทําการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา เชน คาสถิติ
ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เปนตน เพ่ือสรุปลักษณะตัวอยาง 
และสามารถใชเปนตัวแทนของขอมูลได  และจํานวนตองเปนไปตามหลักการทางสถิติ อยางนอยตองเปนตาม
หลักการ Yamane การกําหนดกลุมตัวอยางตองครอบคลุมทุกกลุมผูใชบริการ การสุมตัวอยางตองกําหนด
วิธีการท่ีชัดเจน เชน การสุมอยางเปนระบบ (Systematic sampling) หรือการสุมตัวอยางใชการสุมตาม
สัดสวน (Proportional random sampling) เปนตน รวมท้ังตองมีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากคําถาม
ปลายเปด จําแนกตามประเด็นตางๆ เชน ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เก่ียวกับความตองการของผูใชบริการ 
เปนตน 
  2.  ใชแบบสอบถามรวมท้ังการสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยกําหนดความพึงพอใจตาม 
Likert Scale ออกเปน 5 ระดับ  ซ่ึงของแตละระดับมีเกณฑการใหคะแนนและเกณฑการแปลผลเปน
ดังตอไปนี้ 

เกณฑการใหคะแนน เกณฑการแปลผล 
ระดับท่ี 1 พึงพอใจนอยท่ีสุด 1.00 – 1.80 พึงพอใจนอยท่ีสุด 
ระดับท่ี 2 พึงพอใจนอย 1.81 – 2.60 พึงพอใจนอย 
ระดับท่ี 3 ปานกลาง 2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง 
ระดับท่ี 4 พึงพอใจมาก 3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก 
ระดับท่ี 5 พึงพอใจมากท่ีสุด 4.21 – 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
  3. แบบสอบถามการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย กอนการดําเนินการสํารวจตองไดรับ
การพิจารณารวมกับกรมบัญชีกลางและบริษัทท่ีปรึกษา (ทริส) ภายในไตรมาสท่ี 2 ของปบัญชี  2560 ท้ังนี้ 
ในแบบสอบถามควรมีขอมูลของผูตอบแบบสอบถามท่ีสามารถสุมตัวอยางผลการสํารวจได เชน e-Mail หรือ
หมายเลขโทรศัพท เปนตน (ถามี) 
  4.  การสํารวจครอบคลุมในประเด็นตาง ๆ อยางนอย ดังนี้ 
   - ความพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาท่ี 
  - ความพึงพอใจดานกระบวนการ หรือข้ันตอนการใหบริการ 
   - ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
  - ความพึงพอใจดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

เหตุผล :  
 การใหบริการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามวัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คือ 
การใหบริการเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา ในการสรางโอกาสใหสตรีเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุน    
เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือ เสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจใหแกสตรีและองคกร
ของสตรี  
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ประจําปบัญชี 2560 
แหลงขอมูล :  
 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 2. ผูมีสวนได สวนเสีย ไดแก สมาชิกท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ และกลุมองคกร 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. กลุมเปาหมายในการจัดเก็บขอมุล 
 - กลุมผูท่ีไดรับเงินกู (เงินทุนหมุนเวียน) ไดแก สมาชิกประเภทบุคคลและประเภทองคกรสตรีท่ี
ไดรับการสนับสนุนทุนหมุนเวียน ป 2560 
 - กลุมผูท่ีไดรับเงินสนับสนุน ไดแก สมาชิกประเภทองคกรสตรีท่ีไดรับการอุดหนุนในป 2560 
 2. วิธีการจัดเก็บขอมูล 
 คณะทํางานดําเนินการตามตัวชี้วัด 2.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการดังนี้ 
 - สํารวจประชากรท้ังหมด 
 - กําหนดกลุมตัวอยาง 
 - สรางแบบสอบถามเพ่ือจัดเก็บขอมูล 
 - ทดสอบแบบสอบถาม 
 - สงแบบสอบถามใหกรมบัญชีกลางและบริษัทท่ีปรึกษา (ทริส) เห็นชอบ 
 - สงแบบสอบถามใหผูดําเนินการจัดเจ็บขอมูลนําแบบสอบถามไปสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
 3. ผูดําเนินการจัดเก็บขอมูล 
 - คณะทํางานดําเนินการตามตัวชี้วัด 2.1 
 - จังหวัดและกทม. 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

นางธนัสพร ตลอดพงษ  เบอรติดตอ 062 - 0325145 
นางสาวสุวนิจ พิทักษชาติ เบอรติดตอ 062 - 7415111 
นางสาวณัฏฐพิชญา ยะใหมวงศ เบอรติดตอ 081 - 8776969 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นางสาวฟารีดะ ปริยะ เบอรติดตอ 061 - 2148079 
นางสาวปวีณา ปญญามงคล เบอรติดตอ 085 - 4612262 
นางสาวปวีณา ทาสวาง เบอรติดตอ 092 - 2537705 
นางสาวจันทรสุดา เกตุแกว เบอรติดตอ 091 - 7349974 
นางสาววันวิสา กาญจนะสมบัต ิ เบอรติดตอ 090 - 9895414  
นางสาวสุพัตรา เลี้ยงพรม เบอรติดตอ 080 - 4651953 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 : ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ 
ดําเนนิงาน 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 

     

- เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (เงินทุน
หมุนเวียน/เงินอุดหนุน) 
- หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับ
การใชจายเงินประเภทเงินทนุหมุนเวียน 
และประเภทเงินอุดหนนุ    ของกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 
 
 

1. แตงตั้งคณะทาํงานดาํเนนิการตามตัวชี้วัด 2.1 
2. ประชุมคณะทํางานดาํเนนิการตามตัวชี้วัด 2.1  
เพื่อสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และ
ดําเนินการออกแบบแบบสอบถาม 
3. สํารวจประชากรทั้งหมด กําหนดสัดสวน   
ของกลุมเปาหมาย 
4. จัดทําแบบสอบถามฯ และนาํเสนอคณะ      
ที่ปรึกษาพิจารณา 
6. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
7. สงแบบสอบถามฯ ใหกรมบัญชกีลางและบริษทัที่
ปรึกษา(ทริส) พจิารณากอนดาํเนนิการจดัเก็บขอมูล 
8. จัดสงแบบสอบถามฯ ใหจังหวัดดําเนินการ
ผลิต และดําเนนิการจัดเก็บแบบสอบถาม 
9. รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบ    
ความสมบูรณครบถวน 
10.ประชุมคณะทาํงานฯ เพื่อวเิคราะหขอมูล 
11. วิเคราะห/สรุปผลขอมูล 
12. จัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 
13. รายงานผลตอผูบริหารกรมบัญชีกลางและ 
บริษัทที่ปรึกษา (ทริส) 

1. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 2.1   
2. ประชุมคณะทาํงาน กําหนดกรอบ  
การประเมินผลและออกแบบ
แบบสอบถามฯ 
3. กําหนดกลุมเปาหมาย 
4. จัดทําและสงแบบสอบถามฯ      
ใหคณะที่ปรึกษาพิจารณา  
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช     
กับกลุมตัวอยาง 
6. สงแบบสอบถามใหกรมบัญชีกลาง
และบริษัทที่ปรึกษา(ทริส) พิจารณา
กอนดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถาม 
7. จัดสงแบบสอบถามใหจังหวดั
ดําเนินการผลิต/จดัเก็บแบบสอบถาม 
8. คณะทํางานฯ วิเคราะหขอมูล  
สรุปประมวลผลขอมูล 
9. จัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 
10. รายงานผลตอผูบริหารกรมบญัช ี
กลางและบริษทัที่ปรึกษา (ทริส) 

1. จังหวัดและกทม. 
ดําเนินการผลิตแบบสอบถาม 
และบริหารจัดเก็บขอมูลตาม
แบบสอบถาม 
2. รวบรวมแบบสอบถาม และ
ตรวจสอบความสมบูรณ
ครบถวนของขอมูลที่จัดเก็บ 
3. สงแบบสอบถามให สกส.      
(กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน   
งานเครือขายสัมพันธ) 
 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1   
2. บันทึกการประชุมคณะทํางานฯ 
3. สําเนาหนังสือขอความเห็นชอบ 
แบบสอบถามจากกรมบัญชีกลาง
และบริษัทที่ปรึกษา(ทริส) 
3. หนังสือแจงจังหวัดเพื่อ
ดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถาม 
4. หนังสือที่จังหวัดจัดสง
แบบสอบถามฯ ให สกส. 
5. แบบสอบถามที่กรอกขอมูล
เรียบรอยแลว 
6. เอกสารสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
7. แบบรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วดั ที่สงกรมบญัชีกลางและ
บริษัทที่ปรึกษา 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1 : ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
สํานักงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี 
(กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน  
งานเครือขายสัมพันธ) 

1. แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการตามตัวชี้วัด 2.1 
2. ประชุมคณะทํางานดําเนินการตามตัวชี้วัด 2.1  
เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัด และดําเนินการ
ออกแบบแบบสอบถาม 
3. สํารวจประชากรท้ังหมด กําหนดสัดสวนของกลุมเปาหมาย 
4. จัดทําแบบสอบถามฯ และนําเสนอคณะท่ีปรึกษาพิจารณา 
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใชจัดเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
6. สงแบบสอบถามฯ ใหกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (ทริส)
พิจารณากอนดําเนินการจัดเก็บขอมูล 
7. จัดสงแบบสอบถามฯ ใหจังหวัดดําเนินการผลิต และดําเนินการ
จัดเก็บแบบขอมูล 
8. ประชุมคณะทาํงานฯ เพื่อวิเคราะหขอมูล 
9. วิเคราะห/สรุปผลขอมูล พรอมจัดทําเอกสารสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 
10. รายงานผลตอผูบริหารกรมบัญชีกลาง และบริษัทที่ปรึกษา
(ทริส) 

10 มกราคม 2560 
11 มกราคม 2560 

 
 

13 มกราคม 2560 
 

16 - 25 มกราคม 2560 
1 - 20 กุมภาพันธ 2560 

24 กุมภาพันธ 2560 
 

25 เมษายน 2560 
 

สิงหาคม 2560 
สิงหาคม 2560 

 

กันยายน 2560 
จังหวัดและกทม. 1. จังหวัดและกทม. ดําเนินการผลิตแบบสอบถาม และบริหาร

จัดเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม 
2. รวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของ
ขอมูลที่จัดเก็บ 
3. สงแบบสอบถามให สกส. (กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน  
งานเครือขายสัมพันธ) 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 
 

กรกฎาคม 2560 
 

ภายในวันที ่
30 กรกฎาคม 2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนนิงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 

ดานที่ 3 การปฏิบัติการ 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 : การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

หนวยวัด : ระดับ  

น้ําหนัก : รอยละ 5 

ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 3 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินผล ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 การเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายท่ีไดรับอนุมัติ 

คําจํากัดความ : 

• ระดับความสําเร็จในการเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายท่ีไดรับอนุมัติพิจารณาจากการเบิกจาย        
งบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการเบิกจายภาพรวม
เทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

ประเด็นยอยท่ีใชพิจารณา 
น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) รอยละการเบิกจาย 
งบลงทุน1 ท่ีเกิดข้ึนจริง2  
เทียบกับแผนการ
เบิกจาย งบลงทุน3 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

20 เบิกจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 8 

เบิกจายได 
นอยกวา              
มติ ครม.            
รอยละ 6 

เบิกจายได 
นอยกวา               
มติ ครม.             
รอยละ 4 

เบิกจายได 
นอยกวา  
มติ ครม.             
รอยละ 2 

เบิกจายได 
ตามมติ 
ครม.4 

(2)  รอยละการเบิกจาย
ภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง5

เทียบกับแผนการ
เบิกจายภาพรวม6 
ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

20 เบิกจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 8 

เบิกจายได 
นอยกวา            
มติ ครม.              
รอยละ 6 

เบิกจายได 
นอยกวา           
มติ ครม.              
รอยละ 4 

เบิกจายได 
นอยกวา  
มติ ครม.
รอยละ 2 

เบิกจายได 
ตามมติ 
ครม.4 

 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีทุนหมุนเวียนไมมีงบลงทุน ใหถายน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยในขอ (1) ไปยังขอ (2) ท้ังหมด 
 
หมายเหตุ: 1  งบลงทุน หมายถึง งบท่ีใชในการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 2 การเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง หมายถึง รายจายงบลงทุนท่ีทุนหมุนเวียนเบิกจายจริงในปงบประมาณ 
   พ.ศ. 2560 

 3  แผนการเบกิจายงบลงทุน  หมายถึง แผนการเบิกจายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 

  และรายจายงบลงทุนท่ีเปนภาระผูกพันจากปกอนท่ีตองนํามาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4  มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเรงรัดการติดตามการใชจายเงิน 

 ปงบประมาณ 2560 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 3 การปฏิบัติการ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

5 การเบิกจายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง หมายถึง รายจายภาพรวมท่ีทุนหมุนเวียนเบิกจายจริงใน
 ปงบประมาณ 2560 

6 แผนการเบิกจายภาพรวม หมายถึง แผนการเบิกจายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายจายภาพรวมท่ีเปนภาระผูกพันจากปกอนท่ีตองนํามาเบิกจาย
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   การเบิกจายภาพรวมและแผนการเบิกจายภาพรวม (ตามหมายเหตุ 5 และ 6) สามารถปรับลด
 ไดตามภารกิจหรือลักษณะของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน 

 
สูตรการคํานวณ   (1)   =             การเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 x 100
      แผนการเบิกจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 (2)    =                การเบิกจายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 x 100
                  แผนการเบิกจายภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ท้ังนี้  1. หากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครม. ไมมีมติในกรณีดังกลาว ใหปรับคาเกณฑวัดระดับ 5 ดังนี้ 
- กรณีการเบิกจายงบลงทุน เทากับรอยละ 87 
- กรณีการเบิกจายภาพรวม เทากับรอยละ 96 

2.  หากการเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงนอยกวาแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการตอรองราคา   
ทําใหมูลคาท่ีทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางต่ํากวาแผนท่ีวางไว แตยังไดผลงานเทาเดิม ใหปรับตัวเลขแผนงบลงทุน
ท่ีใชเปนฐานในการคํานวณได 

3.  ในกรณีท่ีมีการอนุมัติงบลงทุนเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ และมีแผนการเบิกจายในปงบประมาณให
 ทุนหมุนเวียนดําเนินการปรับแผนการเบิกจายใน (1) และ (2)  
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 :  การรายงานการรับจาย และการใชจายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 

คําจํากัดความ : 

• การรายงานการรับจาย และการใชจายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน พิจารณาจากการสง
รายงานการรับจาย และการใชจายเงินฯ ใหกรมบัญชีกลาง นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ (1 ตุลาคม) 
จนถึงวันท่ีกรมบัญชีกลางไดประทับตรารับหนังสือจากสวนราชการ และตองมีรูปแบบท่ีถูกตอง
ครบถวน 

 
ประเด็นยอย 
ท่ีใชพิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

- การจัดสงรายงาน
การรับจาย และ  
การใชจายเงินฯ    
ใหกรมบัญชีกลาง 

20 80 วัน   75 วัน               70 วัน   65 วัน   60 วัน   
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3 :  การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

คําจํากัดความ : 

• ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 
 

ประเด็นยอย 
ท่ีใชพิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

- ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
รัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 
 

40 ไมสามารถ
ดําเนินงาน 

- - - ดําเนินงาน                 
ไดสําเร็จ 

หมายเหตุ : ในปบัญชี 2560 หากไมมีตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ใหกระจายนํ้าหนักของ
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3  ไปไวในตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 และ ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 ดังน้ี 
 - ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 (1) รอยละการเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงฯ รอยละ 10 และ (2) รอยละการเบิกจายภาพรวม 
  ท่ีเกิดข้ึนจริงฯ รอยละ 20 
 - ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 การรายงานการรับจาย และการใชจายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปนรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 
  รอยละ 10 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

นางสาวกาญจนา   ทองเกษม เบอรติดตอ 081-6324922 
นางสาวศิโรรัตน  จันสีดา เบอรติดตอ 02-1413077 
นางสาวสมธัญ  เล็กเซง เบอรติดตอ 081-4550337 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นางสาวอรพรรณ  ทาทอง เบอรติดตอ 083-2081706 
นางสาวภรทิพย  รัตนติสรอย เบอรติดตอ 02-1413077 
นางสาวเตือนใจ  แกวยิ้ม เบอรติดตอ 063-7496790 
นางสาวธิดารัตน  ตระการจันทร เบอรติดตอ 082-7810710 
นางสาวชมัยพร  แกวคง เบอรติดตอ 082-4534080 
นางสาวอรฉัตร  พบรมโพธิ์ เบอรติดตอ 083-9177823 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 : การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ 
ดําเนนิงาน 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 

     

1. มติ ครม.เร่ืองมาตรการเรงรัดการ
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ 2560 
2. มติ กบห. อนุมัติแผนการบริหารและ
การจัดการกองทุนฯ และแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 
3. แผนการดําเนนิกิจการบริหารงาน 
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 
4. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.
2550 มาตรา 170 
5. นโยบายรัฐบาล (ถาม)ี 
 

1. การเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายที่ไดรับอนุมัต ิ
1.1 จัดทําและเสนอรายงานการเบกิจายงบลงทนุเทียบกับแผนการ

เบิกจาย – งบลงทนุ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560ในการ
ประชุม กบห. 

1.2 จัดทําและเสนอรายงานการเบกิจายภาพรวมเทียบกับแผนการ
เบิกจาย – ภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการ
ประชุม กบห. 

2. การรายงานรับจาย และการใชจายเงินรายไดทีไ่มตองนาํสงเปน
รายไดแผนดิน 
2.1 บันทึกขอมูลทางการเงินในระบบฐานขอมูลเงินนอก

งบประมาณ (CFO) ประจําเดือน 12 เดือน 
2.1.1 จัดทําแผนรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ ภายใน

เดือนแรกของปงบประมาณ ในระบบฐานขอมูลเงินนอก
งบประมาณ (CFO) 

2.1.2 รายงานผลรายรับและรายจาย ประจําเดือนในระบบ
ฐานขอมูลเงินนอกงบประมาณ (CFO) 

2.1.3 รายงานงบทดลองรายเดือนในระบบฐานขอมูลเงนินอก
งบประมาณ (CFO) 

     2.2 การจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินฯ ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 170 ใหกรมบัญชีกลาง  

3. การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. มติ ครม.เร่ืองมาตรการเรงรัดการ
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ 
2560 

2. มติ กบห. อนุมัติแผนการบริหารและ
การจัดการกองทุนฯ และแผนการใช
จายงบประมาณ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2560 

3. แผนการดําเนนิกิจการบริหารงาน 
และแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

4. รายงานผลในระบบฐานขอมูลเงิน
นอกงบประมาณ (CFO) ประจําเดือน 
12 เดือน 

5. รายงานงบการเงินประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตาม
บทบัญญตัิของรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ.
2550 มาตรา 170 สง
กรมบัญชีกลาง 

นโยบายรัฐบาล (ถามี) 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1 : การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
สํานักงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี 
(กลุมอํานวยการ) 

1. การเบิกจายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจายงบลงทุน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

2. การเบิกจายภาพรวมเทียบกับแผนการเบิกจายภาพรวม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

3. การบันทึกขอมูลทางการเงินในระบบฐานขอมูลเงินนอก
งบประมาณ (CFO) 

4. การรายงานผลรายรับและรายจาย ประจําเดือน 
5. การรายงานงบทดลองรายเดอืน 
6. การจัดสงรายงานการรับและการใชจายเงินฯ ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 170 ใหกรมบัญชีกลาง 
 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
 

ภายในวันท่ี 3 ของเดือน
ถัดไป 

ทุกเดือน 
ทุกเดือน 

เดือนกันยายน 2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

หนวยวัด : ระดับ  

น้ําหนัก : รอยละ 15 

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ : 
- พิจารณาจากการประเมินผลสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค ตามท่ีสมาชิกไดรับจากการ
สนับสนุนเงินกูจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปบัญชี 2560 โดยประเมินผลตามวัตถุประสงคท่ีสมาชิก
ไดรับจากการสนับสนุนเงินกูจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของปบัญชี 2560 โดยพิจารณาจากการ
ดําเนินงาน 5 ระดับ ดังนี้ 
จดัทําแผนการความสาํเร็จในการดําเนินโครงการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีสมาชิกได้รับจาก

การสนบัสนนุเงินกู้จากกองทนุพฒันาบทบาทสตรี ประจําปีบญัชี 2560 

เทียบเทา่ระดบั 1 

ประสานการดาํเนินงาน ร่วมกบัทกุ จงัหวดั และ กทม.  ดําเนินการตามแผนฯ  เทียบเทา่ระดบั 2 

จงัหวดั และ กทม. จดัเก็บข้อมลูตามแผนฯ และนําสง่ให้สว่นกลางประมวลผล เทียบเทา่ระดบั 3 

วิเคราะห์ ประเมินผลลพัธ์ฯ และจดัทํารายงานสรุปผลความสาํเร็จในการดาํเนินงานท่ีสมาชิก

ได้รับจากการสนบัสนนุเงินกู้จากกองทนุพฒันาบทบาทสตรี ประจําปีบญัชี 2560 เสนอตอ่

คณะกรรมการบริหารกองทนุฯ 

เทียบเทา่ระดบั 4 

ผา่นเกณฑ์วดัระดบั 4 และทบทวนและจดัทําคูม่ือประเมินผลลพัธ์ประเภททนุหมนุเวียน 

เสนอตอ่คณะกรรมการบริหารกองทนุฯ เห็นชอบ 

เทียบเทา่ระดบั 5 

 
- เปาหมายการประเมินฯ เปนจํานวนของโครงการท่ีสิ้นสุดสัญญาในหวงระยะเวลาของรอบปบัญชี 2558 ท่ี
ผานมา เนื่องจากในปบัญชี 2559 ไมมีโครงการท่ีใหการสนับสนุน รวมท้ังท่ีมีการสนับสนุนโครงการในปบัญชี 
2558 ยังไมไดติดตามประเมินผล 
- หากปบัญชี 2560 กองทุนฯ ไมสามารถดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ใหนํารายงาน
สรุปผลความสําเร็จในการดําเนินโครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงค ประจําป 2560 ของกองทุนฯ เสนอตอ
ผูอํานวยการกองทุนฯพิจารณา 
-  ท้ังนี้ในป 2560 เปนปแรกหลังการควบรวมจึงสามารถประเมินความสําเร็จไดเฉพาะผลผลิตท่ีกําหนด ท้ังนี้
จะเริ่มประเมินผลลัพธในปบัญชี 2561 เปนตนไป 
 

เหตุผล :  
 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดสรรงบประมาณใหสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เปนไปตามวัตถุประสงค เพ่ือ เปนแหลง
เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา ในการสรางโอกาสใหสตรีเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
สรางงาน สรางรายได หรือเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหแกสตรีและองคกรของสตร ี 
 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 3 การปฏิบัติการ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 ไมมี 
 

แหลงขอมูล : 
 1. แบบรายงาน 

 2. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    
ระดับจังหวัด 

 3. สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. กําหนดใหเจาหนาท่ี/ลูกจางชั่วคราว กลุมนโยบายและยุทธศาสตร สกส. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนการความสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค ตามท่ีสมาชิกไดรับจากการ
สนับสนุนเงินกูจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 
 2. จังหวัด โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนท่ีไดรับมอบหมายกํากับดูแลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและ
พนักงานจางเหมาท่ีดําเนินงานในสํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ให สกส. ทราบ โดยรายงานผลการดําเนินงานเปนเอกสาร
หรือไฟลขอมูล 
 3. กรุงเทพมหานคร โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน สกส. ท่ีไดรับ
มอบหมายกํากับดูแลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และพนักงานจางเหมาท่ีดําเนินงานใน
สํานักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ ให สกส. ทราบ โดยรายงานผลการดําเนินงานเปนเอกสารหรือไฟลขอมูล 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและยุทธศาสตร เบอรติดตอ 02-1413065 
นางสาวปรียาวดี  บุญแฮด เบอรติดตอ 091-7515622 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นายธวัชชัย  เปยปลูก เบอรติดตอ 094-5593748 
นางสาวรุงทิวา  แสงศิร ิ เบอรติดตอ 095-8350444 
นางสาวอรฉัตร  พบรมโพธิ์ เบอรติดตอ 083-9177823 
นางสาวรัชนีวรรณ  แสงอรุณ เบอรติดตอ - 
นายจํารัตน  ดอกพอง เบอรติดตอ 087-9581794 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ 
ดําเนนิงาน 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 

     

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ี สํานักงานเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรรีะดบัจังหวัด/กทม. 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใชประโยชน
จากเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
กองทุน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผล
ทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
เอกสาร 
- แผนการดําเนินงานและแผนการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
- แบบรายงานผลการดาํเนินงานตาม
แผนฯ 

1. แตงตั้งผูรับผดิชอบตัวช้ีวัด 
2. จัดทําแผนการความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค  
3. สรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 3.2 แกเจาหนาท่ี
พัฒนาชุมชน ลูกจางช่ัวคราว พนักงานจาง
เหมา ผูท่ีเก่ียวของในการติดตามผลและ
ผูรับผิดชอบในการประสานงานการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
4. ติดตามประเมินผล 
5. รายงานผลการดําเนินงาน 
 

1. แตงตั้งผูรับผดิชอบตัวช้ีวัด 
2. จัดทําแผนการความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการใหบรรลุวัตถุประสงค 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาท่ี พช. 
ลูกจางช่ัวคราว และพนักงานจางเหมา
สวนกลาง ท่ีรับผดิชอบตัวช้ีวัด 3.2 เพ่ือ
พิจารณาแผนฯ และสรางความรู ความเขาใจ
ในการรายงานผลการดําเนินงาน 
4. สงแผนฯ ให อกส.จ./กทม.  
5. รวบรวม สรุป วิเคราะห ขอมูลจากรายงาน
ของ อกส.จ./กทม. เสนอตอผูบรหิาร 
6. ทบทวน และจัดทําคูมือประเมนิผลลัพธ
ประเภททุนหมุนเวียน เสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ เห็นชอบ 
7. รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสง
กรมบัญชีกลางและบริษัทท่ีปรึกษา 
 

1. มอบหมายผูรับผดิชอบตัวช้ีวัด 
2. สรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 3.2 แก 
อกส.อ. และใหดาํเนินการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
3. อกส.อ. รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ ให อกส.จ.  
4. ผูไดรับมอบหมายรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ ให สกส. ใหสง
เปนหนังสือหรือไฟลขอมลู  

1. คําสั่งผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
2. แผนการดําเนินงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. 2560 ฯ 
3. แผนการความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีสมาชิกไดรับจาก
การสนับสนุนเงินกูจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 
2560 
4. รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ  
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

             ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
           ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
อําเภอ รายงานผลความสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีสมาชิกไดรับจากการสนับสนุนเงินกูจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 ใหจังหวัด 

ทุกเดือน 

จังหวัด รายงานผลความสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีสมาชิกไดรับจากการสนับสนุนเงินกูจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 ให สกส.  
โดย หนังสือราชการ และเปนไฟลขอมูล 

ทุกเดือน  

สกส. 
(กลุมนโยบายและยุทธศาสตร) 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สกส. ทุกเดือน 
จัดทําคูมือประเมินผลลัพธประเภททุนหมุนเวียน ภายในเดือน          

กรกฎาคม 2560 
รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ภายในเดือน สิงหาคม 2560 
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 ใหกรมบัญชีกลาง
และบริษัทท่ีปรึกษา 

ครั้งแรก ภายในเดือน
เมษายน 2560 และครั้งท่ี
สอง ภายในเดือนกรกฎาคม 

2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3 : ความสามารถในการจัดทําขอมูลทางการเงินของจงัหวัดและ กทม. ประจําป 2560 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 15 
 

คําจํากัดความหรือสูตรการคํานวณ : 
- พิจารณาจากระดับความสามารถในการจัดทํารายงานขอมูลทางการเงิน ของ จังหวัด และ กทม. ประจําป 
2560 ประกอบดวย 
3.3.1)  การจัดทํารายงานประจําเดือน ประจําปบัญชี 2560 สงสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกเดือน 
ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป จะตองประกอบดวย 
        (1) บัญชีคุมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
        (2) บัญชีคุมเงินฝากธนาคารของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ในสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
                  จํานวนจังหวัดท่ีสามารถจัดทํารายงานประจําเดือน ประจําป 2560  
             ท่ีมีองคประกอบครบถวน และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ัง 12 เดือน x 100 
                                          77 (จังหวัด และ กทม.) 
 
 
3.3.2) การจัดทําแบบการยืนยันขอมูลการใชจายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจําปบัญชี 2560 ของสํานักงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร สงใหสํานักงาน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2560 
 

สูตรการคํานวณ : 
 
                            จํานวนจังหวัดท่ีสามารถจัดทําแบบการยืนยันขอมูล 
              การใชจายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจําป 2560 ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2560  x 100 
                                               77 (จังหวัด และ กทม.) 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 3 การปฏิบัติการ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

นางสาวกาญจนา  ทองเกษม เบอรติดตอ 081-6324922 
นางสาวศิโรรัตน  จันสีดา เบอรติดตอ 02-1413077 
นางสาวปรียาวดี  บุญแฮด เบอรติดตอ 091-7515622 
นางสาวมนกันต  โลวเจริญงาม เบอรติดตอ 090-9702987 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นางสาววิชญานันท  พวงจันทร เบอรติดตอ 086-1276648 
นายอํานาจ  ดวงโพนแรง เบอรติดตอ 02-1413077 
นางสาวภรทิพย  รัตนติสรอย เบอรติดตอ 02-1413077 
นายกรกฎ  วงษจาํปา เบอรติดตอ 091-1304121 
นายธวัชชัย   เปยปลูก เบอรติดตอ 094-5593748 
นายพิทักษ  อินหมู เบอรติดตอ 087-3061808 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.3 : ความสามารถในการจัดทําขอมูลทางการเงินของจงัหวัดและ กทม. ประจําป 2560 

ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ 
ดําเนนิงาน 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 

     

1. หนังสือสั่งการใหจัดทํารายงาน
การเงินประจําเดือน และรายงาน
การเงินประจําป กําหนดสงภายในก่ีวัน 
2. หนังสือรายงานแบบการยืนยันขอมูล
การใชจายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจําป
บัญชี 2560 (รายงานการรับ – จาย
เงินกองทุนฯ) ของสํานักเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด/กทม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานประจําเดือน ประจําปบัญชี 
2560 สงสํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีทุกเดือน ภายใน 15 วันของ
เดือนถัดไป  

1.1 กําหนดใหสํานักงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กทม.จัดทํา
ทะเบียนคุมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

1.2 ใหสํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัด/กทม.จัดทําบัญชีคุม
เงินฝากธนาคาร 
2. จัดทําแบบการยืนยันขอมูลการใชจาย
เงินทุนหมุนเวียนฯ ประจําปบัญชี 2560 
(รายงานการรับ – จายเงินกองทุนฯ) ของ
สํานักเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/กทม. 
สงใหสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. หนังสือสั่งการใหจัดทํารายงานการเงิน
ประจําเดือน และรายงานการเงินประจําป 
กําหนดสงภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 

2. ทะเบียนคุมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และ ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร ภายในวันท่ี 
5 ของเดือนถัดไป  

3. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารและรายงาน
เคลื่อนไหวเงินฝากคลัง 

4. หนังสือรายงานแบบการยืนยันขอมูลการใช
จายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจําปบัญชี 2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

             ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
           ตัวช้ีวดัที่ 3.3 : ความสามารถในการจัดทําขอมูลทางการเงินของจงัหวดัและ กทม. ประจําป 

2560 

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
จังหวัด การจัดทํารายงานประจําเดือน ประจําปบัญชี 2560 สง

สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกเดือน ภายในวันท่ี 
15 ของเดือนถัดไป 

ทุกเดือน  
 
 

      การจัดทําแบบการยืนยันขอมูลการใชจายเงินทุน
หมุนเวียนฯ ประจําปบัญชี 2560 ของสํานักงานเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร สงใหสํานักงานคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2560 

ภายในวันท่ี  
15 ตุลาคม 2560 

สกส. 
(กลุมอํานวยการ) 

จัดทําหนังสือแนวทางการจัดสงเอกสาร ทะเบียนคุม
เงินกองทุนและคุมเงินฝากธนาคาร แจงใหจังหวัด/กทม.
ดําเนินการ 

เดือนมกราคม ถึง กันยายน 
พ.ศ. 2560 

จัดประชุมเพ่ือดําเนินการจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด ภายในเดือนกุมภาพันธ ถึง
เดือนมีนาคม 2560 

รวบรวมเอกสารท่ีจังหวัด/กทม.จัดสงทะเบียนคุมเงินกองทุน
และคุมเงินฝากธนาคารสรุปในภาพรวม  

ภายในวันท่ี 15  
ของเดือนถัดไป 

ดําเนินการเก็บรวบรวมและสรุปขอมูลแบบการยืนยันขอมูล
การใชจายเงินทุนหมุนเวียนฯในภาพรวมจังหวัด/กทม.  

ภายในวันท่ี 15  
ตุลาคม 2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนนิงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 

ดานที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวยีน 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 : บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวยีน 

หนวยวัด : ระดับ  

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําจํากัดความ : 
• ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กําหนด

เกณฑประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก 
1. การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 - 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 

2561 (รอยละ 30) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนดใหมีหรือทบทวนแผน

ยุทธศาสตรระยะยาว (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2561 ท่ีมีองคประกอบครบถวน 
มีคุณภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคจัดตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 

2. การติดตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (รอย
ละ 25) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียนอยางครบถวนตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญไดแก ดานการเงิน ดานท่ีไมใช

การเงินตามวัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอยางครบถวน เพียงพอและสมํ่าเสมอ
ท้ังป 

3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (รอยละ 25) พิจารณาจากการ
ประเมินผลผูบริหารระดับสูงท่ีเปนระบบ โดยมีหลักเกณฑชัดเจน สอดคลอง และเชื่อมโยงกับ

หลักเกณฑและเปาหมายระดับองคกร 
4. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผู มีสวนไดสวนเสีย (รอยละ 10) พิจารณาจากการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศท่ีครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ทันกาล 
5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (รอยละ 10) 

พิจารณาจากผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจําป ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของทุน

หมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
 
 
  

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
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รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

1.  การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 - 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2561 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคที่
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคจัดตัง้ 
และ   พันธกิจของ 
ทุนหมุนเวียน 

15 คณะกรรม 
การบริหาร                  

ทุนหมุนเวียน 
ไมมีการ
กําหนด
ทิศทาง            

ยุทธศาสตร
และ

เปาประสงค
ของทุน

หมุนเวียน 
 

- คณะกรรมการ 
บริหาร         

ทุนหมุนเวียน
รับทราบและ

เห็นชอบ
ทิศทาง             

ยุทธศาสตร
และ

เปาประสงค 
ที่ผูบริหาร              

ทุนหมุนเวียน
นําเสนอ 

  คณะกรรมการ
บริหาร                 

ทุนหมุนเวียน
พิจารณา 

ใหความเห็นชอบ 
ทิศทางยทุธศาสตร 
และเปาประสงค 

ที่ผูบริหาร 
ทุนหมุนเวียน

นําเสนอ 
โดยมีขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะ 
2) การจัดใหมีหรือ

ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร    (3-
5ป) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2561 ที่
มีคุณภาพและระบุ
องคประกอบสาํคัญ
ครบถวน 

15 แผนยุทธศาสตร 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

มีองคประกอบ 
ไมครบถวน
สมบูรณ 

แผน
ยุทธศาสตร 

หรือ
แผนปฏิบัติ
การประจําป 

มี
องคประกอบ

ครบถวน 

แผน
ยุทธศาสตร 

และ 
แผนปฏิบัติการ

ประจําป 
มีองคประกอบ

ครบถวน 

แผนยทุธศาสตร
หรือ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

มีคุณภาพและ
สามารถนาํไปใช

ไดจริง 
ในทางปฏิบัติ 

แผนยทุธศาสตร 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

มีคุณภาพและ
สามารถนาํไปใช 

ไดจริง 
ในทางปฏิบัต ิ

หมายเหตุ : 1. ประเมินผลหัวขอ 4.1 จากแผนยุทธศาสตร (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป 2561 ท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพรอมขอเสนอแนะ และเอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืน 

 2. แผนยุทธศาสตร หรือแผนงานระยะยาว (3 – 5 ป) เพ่ือใชในปตอไปประกอบดวยเน้ือหาท่ีสําคัญ ไดแก 1. วิสัยทัศน 
2.พันธกิจ 3. วัตถุประสงค นโยบาย/เปาประสงค 4. ผลผลิต(Output) และผลลัพธ(Outcome) 5. ยุทธศาสตร    
6.เปาหมายหลัก และ 7.รายละเอียดการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีครบถวนท้ัง 4 ดาน 

 3. แผนปฏิบัติงานประจําปหรือแผนการดําเนินงานระยะสั้นเพ่ือใชในปตอไป ประกอบดวยเน้ือหาท่ีสําคัญ ไดแก         
1. วัตถุประสงค  2. เปาหมาย 3 .ข้ันตอน4. ระยะเวลา 5.งบประมาณ คาใชจาย หรือเงินลงทุน 6. ผูรับผิดชอบ 
และ 7. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของแผนงาน/โครงการ 

 4. แผนงานมีคุณภาพและสามารถนําไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ หมายถึง แผนงานมีการแสดงความเช่ือมโยงและ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตนสังกัด และมีความเช่ือมโยงสอดคลอง
ระหวางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาหมายระยะยาวกับวัตถุประสงคจัดตั้งและพันธกิจท่ีทุนหมุนเวียนไดรับ
มอบหมาย/ทุกยุทธศาสตรมีแผนงาน/โครงการยอยรองรับอยางครบถวนทุกประเด็น / เปาหมายระยะยาวมีการ
กําหนดในรูปเชิงปริมาณหรือรูปธรรมท่ีวัดผลไดและเปนเปาหมายท่ีมีความทาทายตอองคกร นอกจากน้ันยังตองมีการ
แปลงเปาหมายระยะยาวดังกลาวเปนเปาหมายระยะสั้นหรือรายป และสามารถนําไปใชจริงในทางปฏิบัติโดยมี
งบประมาณ และบุคลากรดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
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2. การติดตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) คณะกรรมการ 
มีการติดตามผล
การปฏิบัติงานท่ี
สําคัญ1ของทุน
หมุนเวียนอยาง
ครบถวนและ
เพียงพอ 

25 มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

1 ดาน 
เปนราย 
ไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

2 ดาน 
เปนราย 
ไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

3 ดาน 
เปนราย 
ไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

4 ดาน 
เปนราย 
ไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

5 ดาน 
เปนราย 
ไตรมาส 

 
 

หมายเหตุ : 1 ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบดวย 1. ผลการดําเนินงานดานการเงิน /2. ผลการดําเนินงานดาน
ไมใชการเงินตามวัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน / 3. ระบบบริหารความเสี่ยง / 4. ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ และ 5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ท้ังน้ีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญควรมีการติดตามผลอยาง
ชาภายในสิ้นไตรมาสถัดไป 

 
3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดใหมีระบบ
ประเมินผลภายใน                 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีการประเมินผล 
ระดับองคกร 

ที่เปนระบบ และมี
หลักเกณฑชัดเจน  

- มีการประเมินผล 
ผูบริหารระดับสูง 

(ระดับ 1-3) ที่เปนระบบ 
โดยไมมีหลักเกณฑชัดเจน

สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑและเปาหมาย

ระดับองคกร 

- มีการประเมินผลผูบริหาร
ระดับสูง (ระดับ 1-3)    

ที่เปนระบบ โดยมี
หลักเกณฑชัดเจน

สอดคลองและเชื่อมโยง
กับหลักเกณฑและ

เปาหมายระดบัองคกร  
หมายเหตุ: 

1. ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดับสูงในตําแหนงท่ีรองจากผูบริหารสูงสุด 2 ระดับ โดย
พิจารณาจากโครงสรางบริหารทุนหมุนเวียน ตามพรบ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ 2558 /ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการขอจัดตั้ง การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ท้ังน้ี 
กรณีท่ีทุนหมุนเวียนมีผูบริหารระดับสูงไมครบ 3 ระดับ ใหประเมินผูบริหารตามท่ีมีจริง 

2. การประเมินผลผูบริหารระดับสูงท่ีเปนระบบและมีหลักเกณฑชัดเจน ไดแก การกําหนดใหมีการประเมินผูบริหารระดับสูง โดย
มีกรอบการประเมิน เชน ดานการเงิน / ดานการปฏิบัติการ / ดานการสนองตอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และดานการ
บริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เปนตน โดยภายในแตละกรอบมีการระบุ ตัวช้ีวัด นิยาม และเปาหมายของแตละตัวช้ีวัดท่ี
ครบถวนชัดเจน และเช่ือมโยงกับบันทึกขอตกลงฯ ประจําปท่ีทุนหมุนเวียนดําเนินการรวมกับกรมบัญชีกลาง 

3. คณะกรรมการตองมีสวนรวมในการจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงภายในทุนหมุนเวียน 
4. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการเปนบุคคลเดียวกับผูบริหารระดับสูง ใหอางอิงการประเมินจากบันทึกขอตกลงฯ 

ประจําปท่ีทุนหมนุเวียนดําเนินการรวมกับกรมบัญชีกลาง หรืออาจเพ่ิมเติมกรอบการประเมินอ่ืนไดตามความเหมาะสม 
เชน การประเมินสมรรถนะของผูนําระดับสูง (Competency Evaluation) เปนตน  
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4. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา 
นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) มีการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศที่ครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได  
ทันกาล 

 

10 
 

มีการเปดเผย 
ครบถวน 

< 7 ประเด็น 

มีการเปดเผย
ครบถวน 

7 ประเด็น 
 

มีการเปดเผย
ครบถวน 

8 ประเด็น 

มีการเปดเผย
ครบถวน               

9 ประเด็น 

มีการเปดเผย
ครบถวน              

10 ประเด็น
ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ: 
1. กําหนดพิจารณาประเมินผลจากสือ่สิ่งพิมพ รายงานประจําป website หรือชองทางการเปดเผยขอมลูขาวสารอ่ืนๆ ของ

ทุนหมุนเวียน 
2. ขอมูลขาวสารท่ีตองเปดเผย ไดแก 1. ขอมูลสารสนเทศดานการเงิน และการบริหารงบประมาณ / 2. ขอมูลการ

ดําเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน / 3. โครงสรางการบริหารของทุนหมุนเวียน / 4. ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
คณะกรรมการและผูบริหารทุนหมุนเวียน / 5. วัตถุประสงคจัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน / 6. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร
ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําป / 7. โครงการลงทุนท่ีสําคัญ (ถามี) / 8. การจัดซื้อจัดจาง และการประกาศ
ประกวดราคา (ถามี) / 9. นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี / 10. การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบาย
ของกระทรวงตนสังกัด / 11. กฎ มติ ค.ร.ม. ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพ่ือใหเอกชนท่ี
เก่ียวของไดทราบ และ 12. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร และคําแนะนําในการติดตอกับทุนหมุนเวียน 
 

5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (รอยละ 10)  

ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา 
นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ผลสาํเร็จจากการกํากับ
ดูแลทุนหมุนเวียนของ
คณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 

10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ํากวา 

ปที่ผานมา          
0.5 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ํากวา 

ปที่ผานมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเทากับ 

ปที่ผานมา 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวม
มากกวา            

ปที่ผานมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเทากับ 

5 คะแนน 
หรือมากกวา 
ปที่ผานมา          

0.50 คะแนน  

 

หมายเหตุ : 
1. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการสูงสุดท่ีกํากับดูแลและเห็นชอบนโยบายและผลการดําเนินงาน

โดยรวมของทุนหมุนเวียน 
2. คะแนนประเมินผลโดยรวม หมายถึง คะแนนประเมินผลทุนหมุนเวียนโดยรวมของกรอบท่ี 1 – 4 ตามระบบประเมินผลการ

ดําเนินงานทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

เหตุผล :  
 สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทําหนาท่ีกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ แนวทางในการดําเนินงาน กําหนดขอบังคับของกองทุน กํากับดูแลติดตามการ
ดําเนินงานกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค และพิจารณาอนุมัติแผนการดําเนินงานประจําป รวมถึงมีอํานาจใน
การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอําเภอ ปฏิบัติการอ่ืนตาม ขอ 18 แหงพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  
 การประเมินระดับความสําเร็จดานบทบาทของคณะกรรมการเปนการสงเสริมใหมีการกํากับดูแลท่ีดี 
และสนับสนุนใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีใหครบถวนและมีประสิทธิผล 

 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 ไมมี 
 

แหลงขอมูล : 
 1. วาระและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 2. กลุมอํานวยการ กลุมนโยบายและยุทธศาสตร กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน กลุมกฎหมาย 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 กลุมนโยบายและยุทธศาสตร มอบหมายผูรับผิดชอบตัวชี้วัด รวบรวมวาระและรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร นํามาจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอตอผูบริหารตามลําดับ 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและยุทธศาสตร เบอรติดตอ 02-1413065 
นางสาวปรียาวดี   บุญแฮด เบอรติดตอ 091-7515622 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นายธวัชชัย   เปยปลูก เบอรติดตอ 094-5593748 
นางสาวรุงทิวา   แสงศิร ิ เบอรติดตอ 095-8350444 
นางสาวอรฉัตร   พบรมโพธิ์ เบอรติดตอ 083-9177823 
นางสาวกฤษณา  เก้ือเกตุ เบอรติดตอ 089-2150062 
นายพิทักษ  อินหมู เบอรติดตอ 087-3061808 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 : บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 

     

กิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
- ประชุม อกส.จ. 
- ประชุม อกส.อ. 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาท่ี สนง.
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด/กทม. 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตรกองทุนพัฒนาบทบาท
สตร ี
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี
 
เอกสาร 
- แผนยทุธศาสตรกองทุนพัฒนา

1. แตงตั้งผูรับผดิชอบตัวช้ีวัดและ
คณะทํางานตางๆ 
2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร (3-5 ป) 
3.จัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาวประจําป 
2560-2564  
4. จัดทําแผนยุทธศาสตรและปฏบัิติการ
ประจําปบัญชี 2561 
5. การจดัระบบติดตามผลการปฏบัิติงาน
ของทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
6. จัดทําระบบประเมินผลภายในทุน
หมุนเวียนสําหรับผูบรหิาร 
7. จัดระบบเปดเผยขอมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
8. การรายงานผลความกาวหนาของตัวช้ีวัด 
ทุนหมุนเวียน 
 
 

1. แตงตั้งผูรับผดิชอบตัวช้ีวัด 
2. แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและ
คณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานฯ 
3. จัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว 
ประจําป 2560-2564 เสนอขออนุมตัิ
ผูบริหารตามข้ันตอน 
4. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2561 ท่ีมี
องคประกอบครบถวน มีคณุภาพ และสามารถ
ปฏิบัติได เสนอขออนุมัติแผนผูบริหารตามข้ันตอน 
5. กําหนดแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน 5 ประเด็น             
(ผลการดําเนินงานดานการเงิน/ผลการ
ดําเนินงานดานไมใชการเงินตามวัตถุประสงค
และภารกิจของทุนหมุนเวียน/ระบบบริหาร
ความเสีย่ง/ระบบบริหารจดัการสารสนเทศ/
ระบบบรหิารทรัพยากรบุคคล) 
6. จัดทํากรอบประเมินผลผูบริหารระดับสูงท่ี
เปนระบบ โดยมีกรอบการประเมนิ โดยภายใน
แตละกรอบมกีารระบุ ตัวช้ีวัด นิยาม และ
เปาหมายของแตละตัวช้ีวัดท่ีครบถวนชัดเจน 
และเช่ือมโยงกับบันทึกขอตกลงฯ ประจําปท่ีทุน
หมุนเวียนดําเนินการรวมกับกรมบัญชีกลาง 
7. จัดทําบันทึกขอตกลงระหวาง ผอ.สกส. กับ 
ผอ.กลุมงานทุกกลุมงาน 

1. ประชุม อกส.จ./กทม. /อกส.อ.
วิพากษแผนยุทธศาสตรระยะยาว 
ประจําป 2560-2564 
2. อกส.จ. สรางความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับแนวทางการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในภาพรวมให 
อกส.อ./คณะทํางานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/
เขต ทราบและถือปฏิบัต ิ
3. อกส.อ./คณะทํางานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต สราง
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับแนว
ทางการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในภาพรวมให 
คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรตีําบล/เทศบาล 
อาสาสมัครผูประสานงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีหมูบาน/ชุมชน 
ทราบและถือปฏิบัต ิ
4. อกส.อ. รายงานผลการ
ดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรสีง อกส.จ.ประกอบดวย 

1. คําสั่งแตงตั้งผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด
การประเมินผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจําปบัญชี 2560 
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะทํางาน
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
บันทึกขอตกลงการประเมินผลการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําป
บัญชี 2560 
3. แผนยุทธศาสตรระยะยาว 
ประจําป 2560-2564 
4. แผนปฏิบัติการประจําป 
2561 
5. แนวทางการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
6. บันทึกขอตกลงระหวาง ผอ.
สกส. กับ ผอ.กลุมงานทุกกลุมงาน 
7. ชองทางการสื่อสาร 

- เว็บไซตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
- วิดิทัศน 
- แผนผับ 
- จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
- วารสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
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ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
 บทบาทสตรี ป 2560-2564 

- คูมือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัด/กทม./อําเภอ 
- ฐานขอมูลการจัดสรร
งบประมาณ 

8. กลุมงานรับผดิชอบตัวช้ีวัดรายงานผล
ความกาวหนาตามบันทึกขอตกลงทุกไตรมาส 
และครบทุกประเด็น 5 เรื่อง ใหผูบริหารทราบ 
ไดแก  

8.1 ผลการดําเนินงานดานการเงิน 
8.2 ผลการดําเนินงานดานไมใชการเงิน

ตามวัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน 
8.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 
8.4 ระบบบริหารจดัการสารสนเทศ 
8.5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

9. จัดทําสื่อ สิ่งพิมพ เว็บไซต เพ่ือเผยแพร
ขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสยี ใน 12 
ประเด็น 

1. ขอมูลสารสนเทศดานการเงิน และการ
บริหารงบประมาณ 

2. ขอมูลการดําเนินงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน 

3. โครงสรางการบริหารของทุนหมุนเวียน 
4. ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับคณะกรรมการ

และผูบริหารทุนหมุนเวียน 
5. วัตถุประสงคจดัตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน 
6. ภาพรวมแผนยุทธศาสตรระยะยาว และ

แผนปฏิบัติการประจําป 
7. โครงการลงทุนท่ีสําคญั (ถามี) 
8. การจดัซื้อจดัจาง และการประกาศประกวดราคา 
9. นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี 
10. การดําเนินงานตามนโยบายรฐับาล 

หรือนโยบายของกระทรวงตนสังกัด 

4.1 รายงานสถานะทางการเงิน 
- ทะเบียนการโอนเงินเขา

บัญชีสมาชิก 
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
- บัญชีคุมเงินกองทุนฯ 

4.2 รายงานตัวช้ีวัดผลผลติ 
4.3 รายงานปญหาอุปสรรคใน

การดําเนินงานกองทุนฯ 
5. จังหวัดจัดสงขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการดาํเนินงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีให สกส. ทุก
เดือน  
6. รายงานผลการดําเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีสง สกส. 
ทุกเดือน ประกอบดวย 

6.1 รายงานสถานะทางการเงิน
ภาพรวมของจังหวัด 

6.2 รายงานผลการอนุมัติ
โครงการภาพรวมของจังหวัด 

6.3 รายงานตัวช้ีวัดผลผลติ
ภาพรวมของจังหวัด 

6.4 รายงานปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานกองทุนฯ จังหวัด 
 

8. บันทึกขอความเสนอ ผอ. สกส. 
9. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
 11. กฎ มติ ค.ร.ม. ขอบังคับ คําสัง่ 

หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 
เพ่ือใหเอกชนท่ีเก่ียวของไดทราบ  

12. สถานท่ีติดตอเพ่ือของรับขอมลูขาวสาร 
และคําแนะนําในการตดิตอกับทุนหมุนเวียน 
10. จดัทําคูมือแนวนโยบายกํากับดูแลองคกรท่ี
ดีของ สกส. 
11. ติดตามประเมินผล 
12. จดัประชุมกํากับดูแลทุนหมุนเวียนทุกเดือน 
13. รายงานผลการดําเนินงาน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
    ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 : บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
อําเภอ 1. รายงานสถานะทางการเงิน 

- ทะเบียนการโอนเงินเขาบัญชีสมาชิก 
- ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 
- บัญชีคุมเงินกองทุนฯ 

2. รายงานตัวชี้วัดผลผลิต 
3. รายงานปญหาอุปสรรคใน 

ทุกเดือน 

จังหวัด 1. จังหวัดจัดสงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให สกส. ทุกเดือน 
2. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สง สกส. ประจําเดือนประกอบดวย 

- รายงานสถานะทางการเงินภาพรวมของจังหวัด 
- รายงานผลการอนุมัติโครงการภาพรวมของจังหวัด 

ทุกเดือน 

3. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สง สกส. ประจําไตรมาส 

- รายงานตัวชี้วัดผลผลิตภาพรวมจังหวัด 
- รายงานปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนฯ 

จังหวัด 

ไตรมาส 

สกส. 
(กลุมนโยบายและยุทธศาสตร) 

1. เอกสารแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุน
หมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
2. รายงานผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร ประจําป 
2560-2564 
3. สรุปผลการจัดทําและใชสื่อประชาสัมพันธ ไดแก    
3.1 เว็บไซตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.2 วิดิทัศน         
3.3 แผนผับ 3.4 จุลสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และ 
3.5 วารสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี 

เม่ือมีการจัดกิจกรรม 

4. รายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานตัวชี้วัดท่ี 4.1 
ให ผอ. สกส. ทราบ  
5. จัดประชุมการประเมินผลทุนหมุนเวียน 

ทุกเดือน 
 

6. รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 

ทุกไตรมาส 

7. รวบรวมรายงานการประเมินผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําป 2560 สง
กรมบัญชีกลาง และบริษัทท่ีปรึกษา 

ภายในเดือนเมษายน และเดือน
กรกฎาคม 2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําจํากัดความ : 
การวัดระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยง กําหนดประเมินผลจากประเด็น

หลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (รอยละ 7) พิจารณาจากการจัดใหมีระบบขอรองเรียน ชองทาง      การ

รับขอรองเรียน รวมท้ังการจัดทํารายงานสรุปเก่ียวกับขอรองเรียนภายในองคกรนําเสนอผูบริหารของ
องคกร 

2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง (รอยละ 8) พิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงคการ
บริหารความเสี่ยงซ่ึงปรากฏผานคูมือการบริหารความเสี่ยง ท่ีมีองคประกอบท่ีดีอยางครบถวน  

3. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร (รอยละ 15) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองคกร โดยการนํา
เกณฑการพิจารณาระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอควบคูไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองคกร 
และการพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู (Residual Risk) หลังจากการควบคุมภายใน 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (รอยละ 15) พิจารณาจากการประเมินระดับ
ความรุนแรงท้ังโอกาสและผลกระทบของปจจัยเสี่ยงซ่ึงประกอบดวยโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดตอ
ความเสี่ยงระดับองคกร รวมท้ังการนําฐานขอมูลมาใชในการพิจารณากําหนดระดับความรุนแรง  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (รอยละ 15) พิจารณาจากการกําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกรครบทุกปจจัยเสี่ยงระดับองคกร โดยมีการวิเคราะห Cost - Benefit ในแตละทางเลือกในการ
จัดการ  

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (รอยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและท่ีไมใช
ทางการเงินโดยผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (รอยละ 25) พิจารณาจากการใชสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตาม   การ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ไดครบถวน และความเสี่ยงระดับองคกรสามารถลดระดับความรุนแรงไดตามเปาหมาย   ท่ีกําหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (รอยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 

 50 
 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน  

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดใหมีระบบ 
ขอรองเรียน 
ชองทาง 
การรับขอรองเรียน1

และการจัดทาํ
รายงานสรุป
เก่ียวกับขอ
รองเรียนภายใน
องคกรนําเสนอ
ผูบริหารขององคกร 

7 มีการระบุ
ชองทางรับ 
ขอรองเรียน
และมีการ

จัดทํารายงาน
สรุปนาํเสนอ 
เปนรายป 

มีการระบุ
ชองทางรับขอ

รองเรียน 
และเสนอ 

แนวทางแกไข 
พรอมทั้งมีการ
จัดทํารายงาน
สรุปนาํเสนอ 
เปนรายป 

มีการระบุ
ชองทางรับขอ
รองเรียนและ 
มีการจัดทํา
รายงานสรุป
นําเสนอเปน             
รายไตรมาส 

มีการระบุชองทาง        
รับขอรองเรียน
และเสนอแนว

ทางแกไข พรอม
ทั้งมีการจัดทํา
รายงานสรุป

นําเสนอ 
เปนรายไตรมาส 

มีการระบุ
ชองทาง 

รับขอรองเรียนและ
เสนอแนวทางแกไข  

พรอมทั้งมีการ
จัดทํารายงานสรุป

นําเสนอเปน 
 รายเดือน 

 

หมายเหตุ : 
1 
ชองทางการรับขอรองเรียน เชน 1. รองเรียนตอผูบริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) 2. ศูนยรับขอรองเรียน    (Call cebter / 

e-mail / webboard) 3. ตูแสดงความคิดเห็น 4. หัวหนาหนวยงาน (ตนสังกัด) และ 5. หนวยงานภายนอก 

2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง  

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดทํา/
ทบทวนคูมือการ
บริหาร 

ความเสี่ยง
1
 

8 ไมมี 
การจัดทํา/

ทบทวนคูมือ
การบริหาร
ความเสี่ยง 

ทุนหมุนเวียน 
อยูระหวาง

จัดทํา/
ทบทวนคูมือ
การบริหาร
ความเสี่ยง 

คูมือการบริหาร
ความเสี่ยงของ
ทุนหมุนเวียน 

แลวเสร็จ โดยมี
องคประกอบที่ด ี
ของคูมือครบถวน1 

ครบถวนตาม 
ระดบั 3 และคูมือการ

บริหาร 
ความเสี่ยงผานความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถวนตาม 
ระดับ 4 และ
เผยแพรคูมือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ใหกับผูบริหารและ
พนักงาน 

ในองคกร 

หมายเหตุ : 
1
องคประกอบของคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ีดี ประกอบดวย 
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร  
2. นโยบาย วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง  
3. การระบุความเสี่ยง  
4. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน  
5. การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเสี่ยงท่ีระบุไว  โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดคาใชจายและ

ผลประโยชนท่ีได (Cost - Benefit) และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู (Residual Risk) ขององคกร   
6. การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ในกรณีท่ีมีคูมือการบริหารความเสี่ยงอยูแลว ใหมีการทบทวนคูมือบริหารความเสี่ยงทุกป หรือในกรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงดานการบริหารความเสี่ย  
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3. การระบุความเส่ียงระดับองคกร 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การระบุความเสี่ยง
ระดับองคกร1 

15 มีการระบุ
ปจจัยเสี่ยง

ระดับองคกร  
แตไม

สอดคลองกับ
กระบวนการ

ควบคุม
ภายใน 

มีการระบุ
ปจจัยเสี่ยง

ระดับองคกร  
โดยมีเกณฑ
การพิจารณา
ระบบการ
ควบคุม
ภายในที่
เพียงพอ

ควบคูไปกับ
การระบ ุ

ความเสี่ยง
ระดับองคกร 

ครบถวนตาม
ระดับ 2  

และการระบุ
ปจจัยเสี่ยง 

ระดับองคกร  
ไดพิจารณาถึง
ระดับความ

เสี่ยงที่เหลืออยู 
(Residual 

Risk) หลังจาก
การควบคุม

ภายใน 

ครบถวนตาม 
ระดับ 3 

และปจจัยเสีย่ง
ระดับองคกร  

มีความเชื่อมโยง
กับเปาหมาย

ประจําปของทุน
หมุนเวียน 

ครบถวนตาม 
ระดับ 4 

และสามารถ
แสดงถึงความ

เชื่อมโยงระหวาง
ปจจัยเสี่ยงที่

เหลืออยู 
ในปกอนหนา 

กับปที่ประเมินได
ชัดเจน 

 

หมายเหตุ : 
1 
การระบุ/บงช้ีความเสี่ยง กําหนดใหแยกเปน 4 ดาน ตามท่ีกระทรวงการคลังระบุ ไดแก ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก (Event Risk) เปนตน หรือ ความเสี่ยง 4 ดานตามหลักเกณฑของ COSO ERM ท่ีแบงออกเปน Strategic Risk / 
Operational Risk / Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) และในกรณีท่ีทุนหมุนเวียน ไมมีความเสี่ยงดานใด
ดานหน่ึง ใหอธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน 

 
4. การประเมินความรุนแรงของความเส่ียงระดับองคกร 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินระดับ
ความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงระดับ
องคกร1 
(ระดับความรุนแรง 
= โอกาส x 
ผลกระทบ) 

15 ไมมีการประเมิน
ระดับความ

รุนแรงของความ
เสี่ยงระดับ

องคกร 

มีการประเมิน
เฉพาะโอกาส

หรือ
ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยงระดับ

องคกร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุก        
ความเสี่ยง 

ระดับองคกร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุกความเสี่ยง 
ระดับองคกร โดยใช

ฐานขอมูลของ 
ทุนหมุนเวียน  

ในการพิจารณา 

ครบถวนตาม 
ระดับ 4 รวมถึง 

มีการจัดทํา
แผนภาพ               

ความเสี่ยงระดบั
องคกร             

(Risk Profile) 2 

 

หมายเหตุ : 
1 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ใหดําเนินการตามความเสี่ยงท่ีระบุในขอ 3, 5, 7 การกําหนดแผนงานและ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อางอิงจากขอ 4
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2 
Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงโดยรวม 
โดยแสดงเปนพิกัดของโอกาสและผลกระทบ โดยใชระดับสีแทนระดับความรุนแรง ท้ังนี้ Risk Profile จะแสดง
ใหเห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปจจัยเสี่ยงองคกร และแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงท่ีองคกร
ยอมรับได (Risk Boundary) เพ่ือใหองคกรไดกําหนดเปนเปาหมายในภาพรวมวาจะตองบริหารความเสี่ยงจนมี
ระดับความรุนแรงลดลงจนอยูในระดับดังกลาว 

 
5. การตอบสนองความเส่ียง

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การกําหนด
แผนงานการ
บริหารความเสี่ยง
ระดับองคกร 

15 ไมมี 
การกําหนด
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการกําหนด
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

มากกวารอยละ 
50 ของความ
เสี่ยงระดับ

องคกร 

มีการกําหนด 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
ครบทุก               

ปจจัยเสี่ยง 
ระดับองคกร 

มีการกําหนด 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

ครบทุกปจจัยเสี่ยง 
ระดับองคกร 

โดยมีการวิเคราะห 
Cost-Benefit 

ในแตละทางเลือก 

ครบถวนตามระดบั 
4 รวมถึง 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยงผาน 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 

 
6. กิจกรรมการควบคุมภายใน 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ผูบริหารสูงสุดและ
ผูบริหารระดับรอง 
มีการสอบทาน1 

รายงานทางการเงิน
และรายงานทีไ่มใช
ทางการเงิน2 

10 ไมมีการสอบ
ทานรายงาน 

 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงนิหรือ 

ที่ไมใชทางการ
เงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงนิและ 

ที่ไมใชทางการเงนิ 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงนิ

และ 
ที่ไมใชทางการเงนิ 

ครบทุกไตรมาส และมี
การสอบทานที่มี

ความถ่ีมากกวาราย
ไตรมาส  

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงนิ

และ 
ที่ไมใชทางการเงนิ 
ครบทุกไตรมาส 

และมีการสอบทาน 
เปนรายเดือน 
ครบ 12 เดือน 

 

หมายเหตุ: 
1

 การสอบทานของผูบริหารหมายถึง การพิจารณาความครบถวน ถูกตอง นาเช่ือถือ เชน การรับทราบ การพิจารณารายงานในการ
ประชุม เปนตน 

2 รายงานทางการเงิน ประกอบดวย ผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบ้ืองตน งบทดลอง) และ
รายงานท่ีมิใชทางการเงิน เปนรายงานผลการดําเนินงานขององคกร เชน ผลการดําเนินงานตามภารกิจ แผนยุทธศาสตร นโยบาย
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตัวช้ีวัดทุนหมุนเวียนท่ีสําคัญ เปนตน 
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7. สารสนเทศและการส่ือสาร 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การใชสารสนเทศ
เพื่อสนับการสนุน
การติดตามการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
 
 

25 ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม
แผนบริหาร 
ความเสี่ยงได 

สามารถ
ดําเนินงาน 
ตามแผน

บริหารความ
เสี่ยงได
มากกวา 

รอยละ 50  
ของแผน 

 

ดําเนินงาน 
ตามแผน 

บริหารความ
เสี่ยงได
ครบถวน 
ครบทุก 

ปจจัยเสี่ยง 

ครบถวนตาม 
ระดบั 3 และ 

ความเสีย่งระดบั
องคกร ลดลงได

มากกวา 
รอยละ 50 

ของเปาหมายรวมตาม
แผน 

ความเสีย่ง 

ครบถวนตาม 
ระดบั 3 และ 

ระดับความรุนแรง
ของปจจัยเสี่ยง 
ทุกปจจัยเสี่ยง 

สามารถลดลงได 
ตามเปาหมาย 

ที่กําหนด 

 
8. การติดตามผลและการประเมินผล 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินผลการ
ควบคุมดวยตนเอง 
(Control Self-
Assessment : 
CSA) ครบถวนทั้ง
องคกร  
(ระดับฝาย/
หนวยงานภายใน) 

2 ไมมีการ
ประเมิน CSA 

- มีการประเมิน 
CSAไมครบถวน 

ทั้งองคกร 

- มีการประเมิน 
CSA ครบถวน 

ทั้งองคกร 

(2) การสงรายงาน 
การประเมินตนเอง 
ตามระเบียบ คตง.  
ขอ 6 

2 ไมสงผลการ
ประเมิน/สง 

ผลการประเมิน
ลาชากวา

กําหนดเวลา 

- - - ทันตาม
กําหนดเวลา 

(ภายใน 90 วัน 
นับตั้งแตสิ้นป

บัญชี) 
(3) การประเมินการ

ควบคุมอยางเปน
อิสระทั่วทั้งองคกร 
(Independent 
Assessment : IA) 

1 ไมมีการประเมิน 
IA 

- มีการประเมิน 
IA เฉพาะบาง 

CSA 

- มีการประเมิน IA 
ครบถวนทุก CSA 
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เหตุผล :  
 
 
 
 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 
 
 

แหลงขอมูล : 
 
 
 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
 
 
 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

 เบอรติดตอ  
 เบอรติดตอ  
 เบอรติดตอ  
 เบอรติดตอ  

 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

 เบอรติดตอ  
 เบอรติดตอ  
 เบอรติดตอ  
 เบอรติดตอ  
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        แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                 ตัวช้ีวัดท่ี 4.2: การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 
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            ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
                          ตัวช้ีวัดท่ี 4.2: การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.3 : การตรวจสอบภายใน 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําจํากัดความ : 
ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการตรวจสอบภายใน กําหนดเกณฑประเมินผลจาก

ประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กรณีทุนท่ีมีโครงสรางผูตรวจสอบภายใน 

1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน (รอยละ 20) 

พิจารณาจากการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดทํากฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน

นําเสนอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และการใหคําปรึกษาดานการตรวจสอบ

ภายในแกฝายบริหารอยางเปนรปูธรรม 

2. ความเปนอิสระ (รอยละ 20) พิจารณาจากโครงสรางองคกรสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในมีความเปน

อิสระในการปฏิบัติงาน และความเปนอิสระเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน 

3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป (รอยละ 15 ) พิจารณาจากการจัดทํา

แผนตรวจสอบระยะยาว และการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปท่ีเปนระบบ และการนําความเห็น

ของฝายบริหารมาเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผน 

4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (รอยละ 15) พิจารณาจากการจัดทําแนว

ทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องท่ีตรวจสอบ และมีองคประกอบครบถวน 

5. การปดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ (รอยละ 30) 
พิจารณาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแตการเปดการตรวจสอบ การตรวจสอบ การรายงานผลการ
ตรวจสอบ และการมีระบบในการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ 

กรณีทุนท่ีไมมีโครงสรางผูตรวจสอบภายใน 
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (รอยละ 30) พิจารณาจากการไดรับการตรวจสอบภายในประจําป

บัญชีจากผูตรวจสอบภายในของสวนราชการตนสังกัด และผูบริหารทุนหมุนเวียนไดเขารวมประชุมปด
การตรวจสอบ และไดรับรายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอ  
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน   

2. การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจาการตรวจสอบ (รอยละ 30) พิจารณาจาก การปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะและแกไขแลวไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดและรายงานผลดังกลาวตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

3. การทบทวนโครงสรางองคกรเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการใหกองทุนมีผูตรวจสอบภายในประจํา 
(รอยละ 40) พิจารณาจากการเตรียมความพรอมท้ังโครงสรางองคกร อัตรากําลัง และบุคลากรสําหรับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจํา 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน  

ประเด็นยอย
พิจารณา 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(1) บทบาท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 ไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
จัดทํากฎบัตร1 

ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว

เสร็จ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไมครบทุก
ไตรมาส เพ่ือ

พิจารณาประเด็นท่ี
สําคัญเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของ
หนวยตรวจสอบ

ภายใน2 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไตรมาสละ 
1 ครั้ง เพ่ือ

พิจารณาประเด็นท่ี
สําคัญเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของ
หนวยตรวจสอบ

ภายใน2 
(2) การจัดทํากฎ

บัตรของหนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

5 มีการจัดทํา 
กฎบัตรท่ีมี

ประเด็นสําคญั
ไมครบถวน 

- มีการจัดทํา 
กฎบัตรท่ีมี

ประเด็นสําคญั
ครบถวน 

และกฎบัตรไดรับ
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/

ผูบริหารสูงสุด 
ของทุนหมุนเวียน 

- มีการจัดทํา 
กฎบัตรท่ีม ี

ประเด็นสําคญั
ครบถวน 

และกฎบัตรไดรับ
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ผูบริหาร

สูงสุดของทุน
หมุนเวียนและ 

มีการแจงเวียนกฎบัตร
ใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

(3) บทบาทของ
หนวย
ตรวจสอบ
ภายในท่ี
ครบถวน 

5 หนวยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดานขอมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

- หนวยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดานขอมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 

(Financial)การ
ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ 
(Compliance) 

และการดําเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ

องคกร 
(Operation) 

- หนวยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดานขอมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 

(Financial)การ
ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ 
(Compliance) 

และการดําเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ
องคกร (Operation)  

และระบบ
สารสนเทศ 
(IT Audit) 
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ประเด็นยอย
พิจารณา 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(4) บทบาทในการ

ใหคําปรึกษา 
5 ไมมีการให

คําปรึกษาแก
ฝายบรหิาร 

มีการให
คําปรึกษา 

ตามแนวทาง
การตรวจสอบ3

บางเรื่อง4 

มีการใหคําปรึกษา
ตามแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ครบทุกเรื่อง 

มีการใหคําปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ5

บางสวน6 

มีการใหคําปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ
ครบถวน7 

 

หมายเหตุ : 
1 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตองสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน

 

2 
ประเด็นท่ีสําคัญของการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การ
สอบทานแผนฝกอบรม การแตงตั้งโยกยายถอดถอนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ

 

3 
การใหคําปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การใหขอเสนอแนะจากประเด็นท่ีตรวจพบ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

 

4 
การใหขอเสนอแนะไมครบทุกประเด็นท่ีผูตรวจสอบออกขอตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ

 

5 
การใหคําปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ ซึ่งในบางครั้งทํา
หนาท่ีเปนผูประสานงาน และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูกับผูท่ีไดรับการตรวจสอบ เก่ียวกับการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหาร การควบคุม รวมท้ังการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 

6 
การใหคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ เชน การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท หรือการใหคําปรึกษาโดยวาจา

 

7 
การใหคําปรึกษาอยางเปนทางการโดยมีการถาม-ตอบ โดยมีการทําหนังสือถาม-ตอบอยางเปนลายลักษณอักษร

 

 

2. ความเปนอิสระ 

ประเด็นยอยพิจารณา นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(1) โครงสรางองคกร 

มีความเปนอิสระ 

 

10 โครงสรางองคกร 
ไมสงเสรมิให
ผูตรวจสอบ

ภายในมีความ
เปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

- - - โครงสรางองคกร
สงเสริมใหผูตรวจ

สอบภายในมี
ความเปนอิสระใน

การปฏิบัติงาน 

(2) ความเปนอิสระ 
เท่ียงธรรมของ 
ผูตรวจสอบภายใน 

10 ผูตรวจสอบ
ภายในไดรับ
มอบหมายให

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ไมใชงานท่ี
เก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

- - - ผูตรวจสอบ
ภายในไมไดรับ
มอบหมายให

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ไมใชงานท่ี
เก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 
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3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป  

ประเด็นยอยพิจารณา นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(1) การวางแผน

ตรวจสอบระยะยาว1 

/2 
 

-/5 ไมมีการ
วางแผน

ตรวจสอบ 
ระยะยาว 

- แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวมีการ

ประเมินความเสี่ยง
คอนขางเปนระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวมีการ

ประเมินความเสี่ยง
เปนระบบ3 

(2) การจัดทําแผน
ตรวจสอบประจาํป 
พ.ศ. 2560 ตาม
ความเสี่ยง 

10/5 ไมมีการ
วางแผน

ตรวจสอบ
ประจําป 

- แผนการตรวจสอบ
ประจําปมีการประเมิน

ความเสี่ยงคอนขาง
เปนระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ประจําปมีการ

ประเมินความเสี่ยง
เปนระบบ 

(3)  การนําความเห็น
ของฝายบริหารมา
เปนสวนหนึ่งของ 
การจัดทําแผน 

5 ไมมีการนํา
ความเห็นของ
ฝายบริหารมา
เปนสวนหนึ่งใน
การจัดทําแผน 

- มีการจัดทําหนังสือ
เพื่อใหฝายบริหาร

แสดงความเห็นในการ
จัดทําแผนการ

ตรวจสอบและฝาย
บริหารไดแสดง

ความเห็นตอบกลับมา 

- มีการสัมภาษณฝาย
บริหารซึ่งเปนสวน
หนึ่งในกระบวนการ

วางแผนการ
ตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ : 
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองมีการจัดทําแผนตรวจสอบประจํา 3 – 5 ป 

ตามฐานความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนและเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ/ผูบริหารสูงสุดอนุมัติอยางไรก็ตามแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวตองพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายในรวมดวย 

2. หากรางประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไมไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว 
เกณฑดังกลาวจะไมนํามาประเมินผล 

3. การประเมินความเสี่ยงเปนระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดทําแผนตรวจระยะยาวท่ีชัดเจน เชน มี
กําหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงชัดเจน การกําหนดปจจัยนําเขาสําหรับการจัดทําแผนชัดเจน การกําหนด
ระยะเวลาจัดทําแผน กําหนดผูรับผิดชอบ เปนตน 
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4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

ประเด็นยอยพิจารณา นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(1) การจัดทําแนวทาง 

การตรวจสอบ 
ที่มีองคประกอบ
ครบถวน1 

5 ไมมีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

- มีการจัดทํา 
แนวทางการ
ตรวจสอบที่มี
องคประกอบ

ครบถวน 

- มีการจัดทํา 
แนวทางการ

ตรวจสอบครบ
ทุกเร่ืองที่

ตรวจสอบและ
มีองคประกอบ

ครบถวน 
(2) การจัดทําแนว

ทางการตรวจสอบ
ตามความเสี่ยง 

10 ไมมีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

มีการจดัทาํแนว
ทางการ

ตรวจสอบไม
ตามฐาน 

ความเสีย่ง  
และไมครบทุก
เร่ืองที่ทาํการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทําแนว
ทางการ

ตรวจสอบไม
ตามฐาน 

ความเสี่ยง 
แตครบทุกเร่ือง

ที่มีการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ
ตามความ
เสี่ยง แตไม
ครบทุกเร่ือง
ที่ตรวจสอบ 

มีการจัดทํา
แนวทางการ

ตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง 
และครบทุก

เร่ืองที่
ตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ : 
1.แนวทางการตรวจสอบมีองคประกอบครบถวน หมายถึง แนวทางการตรวจสอบตองระบุถึง 1. ขอบเขต วัตถุประสงค และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน2.การกําหนดระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน(Mandays) 3.วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools)
สําหรับการตรวจสอบแตละวัตถุประสงคการตรวจสอบ 4.บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบและ 5.ผูบริหารหนวยรับตรวจท่ี
เก่ียวของ 
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5. การปดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ 

ประเด็นยอยพิจารณา นํ้าหนัก 

(รอย
ละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การเปดการ
ตรวจสอบอยางเปน
ทางการ1 

5 ไมมีการเปดการ
ตรวจสอบอยางเปน

ทางการ 

- - - มีการเปดการ
ตรวจสอบอยางเปน

ทางการ 

(2) การปดการ
ตรวจสอบอยางเปน
ทางการ1 

5 ไมมีการปดการ
ตรวจสอบอยาง 

เปนทางการ 

- - - มีการปดการ
ตรวจสอบอยาง 

เปนทางการ 

(3) รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
มีองคประกอบ
ครบถวน2และทัน
กาล 

10 รายงานผลการ
ตรวจสอบมี
องคประกอบ

ครบถวนและสงให
หัวหนาหนวยรับ
ตรวจเกินกวา 15 
วันหลังจากปดการ

ตรวจสอบ 

- รายงานผลการ
ตรวจสอบมี
องคประกอบ

ครบถวนและสง
ใหหัวหนา

หนวยรับตรวจ
ภายใน 15 วัน
หลังจากการปด
การตรวจสอบ 

- รายงานผลการ
ตรวจสอบมี
องคประกอบ

ครบถวนและสงให
หัวหนาหนวยรับ

ตรวจภายใน 7 วัน
หลังจากการปดการ

ตรวจสอบ 

(4) มีระบบในการ
ติดตามขอเสนอแนะ
และสามารถติดตาม 
การปฏิบัติงาน 
ตามขอเสนอแนะ 
ไดอยางครบถวน 

10 ไมมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะ 

- มีการติดตาม
การปฏิบัติงาน

ตาม
ขอเสนอแนะ
เพียงบางสวน 

- มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม

ขอเสนอแนะอยาง
ครบถวนและมีการ

รายงานผลการ
ติดตามตอ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือ
ผูบริหารสูงสดุ 

หมายเหตุ: 
1 ทุนหมุนเวียนตองมีการเปดการตรวจสอบและการปดการตรวจสอบทุกเรื่องท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหาก

ดําเนินงานไมครบจะมีระดับคะแนนเทากับ 1.0000 คะแนนในหัวขอดังกลาว 
2 องคประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 

1. บทคัดยอสําหรับผูบริหาร 
2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
4. ประเด็นท่ีตรวจพบ 
5. การวิเคราะหสาเหตุและพบกระทบของประเด็นท่ีตรวจพบ  
6. ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
7. การจัดลําดับความสําคัญของขอตรวจพบและขอเสนอแนะ 
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กรณีทุนหมุนเวียนท่ีไมพรอม (โครงสรางไมมีผูตรวจสอบภายใน) 

ประเด็นหลักเพ่ือประเมินการตรวจสอบภายใน 
ประเด็นยอย
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

30 ทุนหมุนเวียน 
ไมไดรับ 

การตรวจสอบ
ภายใน

ประจําปบัญชี
จาก 

ผูตรวจสอบ
ภายในของ
สวนราชการ

ตนสังกัด 

- ทุนหมุนเวียน  
ไดรับ 

การตรวจสอบ
ภายในประจาํป

บัญชีจาก 
ผูตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการตน

สังกัดและไดรับ
รายงานผล 

การตรวจสอบและ
รายงานผลการ

ตรวจสอบดังกลาว
ตอคณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียน รับทราบ 

- ทุนหมุนเวียน ไดรับ
การตรวจสอบภายใน
ประจําปบัญชีจาก ผู
ตรวจสอบภายในของ
สวนราชการตนสังกัด 
และผูบริหารเงินทุนฯ 
ไดเขารวมประชุมปด
การตรวจสอบกับ

ผูตรวจสอบภายใน1 

และไดรับรายงานผล
การตรวจสอบและ

รายงานผลการ
ตรวจสอบดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริหาร

ทุนหมุนเวียน  
รับทราบ 

2. การปฏิบัติงาน
ตามขอเสนอแนะ 

30 ทุนหมุนเวียน 
ไมมีการ

ปฏิบัติงาน
ตาม

ขอเสนอแนะ
ที่ผูตรวจสอบ

ไดใหไวใน
รายงานผล

การตรวจสอบ 

- มีการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะแต
แกไขแลวเสร็จชา
กวาระยะเวลาที่

กําหนดและรายงาน
ผลดังกลาวตอที่

ประชุม
คณะกรรมการ

บริหารทุน
หมุนเวียน รับทราบ 

- มีการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะและ
แกไขแลวไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
และรายงานผล

ดังกลาวตอทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนรับทราบ 

3. การทบทวน
โครงสรางองคกร
เพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการ
ใหทุนหมุนเวียนม ี
ผูตรวจสอบ
ภายในประจาํทุน
หมุนเวียน 

40 ทุนหมุนเวียน
ไมมีการ

ดําเนินงาน 

ทุน
หมุนเวียน 

มีการ
แตงตัง้คณะ 
กรรมการ

ตรวจสอบ 

ทุนหมุนเวียนมีการ
จัดทํากฎบัตร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบและไดรับ 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน  

มีการกําหนด
โครงสราง

และ
อัตรากําลัง

สําหรับหนวย
ตรวจสอบ
และผูตรวจ
สอบภายใน

อยางชัดเจน
3 

มีกระบวนการในการ
สรรหาบุคลากรของ

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 
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หมายเหตุ: 

1 การเขารวมประชุมปดการตรวจสอบผูบริหารทุนหมุนเวียน ควรมีการหารือถึงประเด็นท่ีตรวจพบและรวมหาแนวทางแกไข
ขอเสนอรวมกับผูตรวจสอบภายใน  

2 หากรายงานผลการตรวจสอบไมไดระบุขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และเงินทุนหมุนเวียนไดมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมบริหารทุนหมุนเวียน ทราบแลวน้ัน กําหนดคะแนนตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะท่ีระดับ
คะแนน เทากับ 5.0000 

3  ทุนหมุนเวียนตองมีการกําหนดโครงสรางองคกรท่ีรองรับการมีหนวยตรวจสอบภายใน มีการกําหนดอัตรากําลังของ
บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน มีการกําหนดลักษณะงานของหนวยตรวจสอบภายใน และมีการกําหนด
คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน 

 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

นางสาวกาญจนา  ทองเกษม เบอรติดตอ 081-6324922 
นายนพดล  ดาวอรุณ เบอรติดตอ 081-4423815 
นางสาวศิโรรัตน  จันสีดา เบอรติดตอ 02-1413077 

 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นางสาวมนกันต  โลวเจริญงาม เบอรติดตอ 090-9702987 
นางสาวอรพรรณ  ทาทอง เบอรติดตอ 083-2081706 
นางสาวสุพิศดา  จึงเอ่ียมศรี เบอรติดตอ 095-1641370 
นางสาววิชญานันท  พวงจันทร เบอรติดตอ 086-1276648 
นายอํานาจ  ดวงโพนแรง เบอรติดตอ 02-1413077 
วาท่ี ร.ต. หญิงฐิตารีย  ฐิติสวุรรณกุล เบอรติดตอ 085-9999382 
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แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตัวช้ีวัดที่ 4.3 : การตรวจสอบภายใน 

 
ปจจัยนําเขา 

 
กระบวนการดําเนินงาน 

การปฏิบัติการ  
หลักฐานเชิงประจักษ สํานักงาน

กองทุนฯ 
จังหวัด อําเภอ ตําบล 

 
 
1. หนังสือแจงประสานขอ
แผนการเขาตรวจของกลุม
ตรวจสอบภายในกรมการ
พัฒนาชุมชน 
2. แผนตรวจสอบภายใน
ประจําป ของกลุม
ตรวจสอบภายในกรมการ
พัฒนาชุมชน 
3. ดําเนินการเตรียมความ
พรอมสําหรับการใหทุน
หมุนเวียนมีผูตรวจสอบ
ภายในประจําทุน
หมุนเวียน 
 
 
 

 
1. ประสานกับกลุมตรวจสอบภายในเพ่ือขอ

ทราบแผนการตรวจสอบประจาํป 2559 
ของกลุมตรวจสอบภายในกรมการพัฒนา
ชุมชน 

2. จัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนางาน และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ ของ
ป 2560  

3. ดําเนินการทบทวนโครงสรางเพ่ือเตรียม
ความพรอมสําหรับการใหทุนหมุนเวียนมีผู
ตรวจสอบภายในประจําทุนหมุนเวียน 

 
 

 
 
  
 

 
 

    
1. รายงานผลการตรวจสอบ

ของผูตรวจสอบภายใน 
2. แผนปรับปรุงและพัฒนา

งาน และรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ ของ
ป 2560 

3. หนังสือและรายงานตางๆ
ท่ีเก่ียวของกับการทบทวน
โครงกสรางใหทุน
หมุนเวียนมีผูตรวจสอบ
ภายใน 
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ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560  
 ตัวช้ีวัดที่ 4.3 : การตรวจสอบภายใน 

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
สํานักงาน 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
(กลุมอํานวยการ) 

1. ประสานงานกับตรวจสอบภายในกรมฯ เพ่ือเขา
ตรวจผลการดําเนินงานกองทุนฯ 

2. จัดทําแผนและผลการปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะ 

3. ดําเนินการเพ่ือใหมีผูตรวจสอบภายใน     
ประจําทุนหมุนเวียน 

 

ทุกเดือน 
 

ทุกเดือน 
 

เดือนมีนาคม ถึง เดือน
กันยายน 2560 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําจํากัดความ : 
• ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสารสนเทศ กําหนดเกณฑประเมินผล

จากประเด็นหลักท่ีสําคัญ 2 ดาน ไดแก 
1. แผนแมบทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (รอยละ 10) พิจารณาจากการจัดทํา/

ทบทวนแผนแมบทสารสนเทศท่ีมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของทุนหมุนเวียนท้ัง
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสําคัญ โดยสามารถตอบสนองตอความตองการของทุน
หมุนเวียนไดอยางครบถวน และการจัดใหมีแผนปฏิบัติการสารสนเทศท่ีมีองคประกอบหลักท่ี
ดีครบถวนท้ังนี้ หากทุนหมุนเวียนไมมีโครงสรางทุนหมุนเวียน (หนวยงาน/ฝาย) ท่ีรับผิดชอบ
ดาน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใชหนวยงาน/ฝายของตนสังกัด ทุนหมุนเวียน
สามารถใช แผนฯของตนสั ง กัด ได  อย า ง ไร ก็ตาม  ทุนห มุน เวี ยนตองสรุปแผนฯ 
ท่ีเก่ียวของกับทุนหมุนเวียนท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ
ทุนหมุนเวียนท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสําคัญและตองสรุปแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงการมีองคประกอบหลักท่ีดีครบถวน 

2. การบริหารจดัการสารสนเทศ (รอยละ 90) พิจารณาจาก  
2.1 การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

(EIS/MIS) (รอยละ 40) 
2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน (รอยละ 25)  
2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน (รอยละ 25)  

หมายเหตุ:  
1. การบริหารจัดการสารสนเทศ หมายถึง การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) ท่ีมีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ 
(Information มิใช Data) ท่ีงายตอการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโพ
กราฟฟก (Info graphic) เชน รูปภาพ กราฟ ฯลฯท้ังท่ีอยูบนระบบ IT และ/หรือ บน
เอกสาร ซ่ึงอยางนอยควรมี รายงานผลการดําเนินงานเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย
ในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอ่ืนท่ีถายทอดจากเปาหมายของทุนหมุนเวียน (ฝาย/
บุคคล) ท้ังนี้ ในกรณีท่ียังไมมีระบบดังกลาว จะพิจารณาถึงรอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซ้ือจัดหา  

2. ระบบท่ีสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและ/หรือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวย
ความสะดวกตอผูใชบริการ รวมถึงระบบท่ีสนับสนุนการสื่อสาร เปนไปตาม พ.ร.บ. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ ในกรณีท่ียังไมมีระบบ
ดังกลาว จะพิจารณาถึงรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

1. แผนแมบทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ  
 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1.1 มีการจัดทํา/ทบทวน
แผนแมบทสารสนเทศ 
ที่มีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรทั้ง
วิสัยทัศน พนัธกิจ 
และยุทธศาสตรที่
สําคัญ 

5 ไมมีการ
จัดทํา/
ทบทวน

แผนแมบท
สารสนเทศ 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แมบทฯ แต 
ไมตอบสนอง

และ
สนับสนนุตอ

แผน
ยุทธศาสตร
ทั้งวิสัยทัศน 

ภารกิจ 
รวมทั้งกล

ยุทธของทุน
หมุนเวียน 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แมบทฯ ที่
ตอบสนอง

และ
สนับสนนุตอ

แผน
ยุทธศาสตร
ทั้งวิสัยทัศน 

ภารกิจ 
รวมทั้งกล

ยุทธของทุน
หมุนเวียน 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แมบทฯ ที่
ตอบสนอง

และ
สนับสนนุตอ

แผน
ยุทธศาสตร
ทั้งวิสัยทัศน 

ภารกิจ 
รวมทั้งกล

ยุทธของทุน
หมุนเวียน 
และมีการ

ระบุโครงการ
ที่เก่ียวของ1    
2 ประเด็น 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แมบทฯ ที่
ตอบสนอง

และ
สนับสนนุตอ

แผน
ยุทธศาสตร
ทั้งวิสัยทัศน 

ภารกิจ 
รวมทั้งกล

ยุทธของทุน
หมุนเวียน 
และมีการ

ระบุโครงการ
ที่เก่ียวของ1   
4 ประเด็น 

1.2 แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจําป 
2561 มี
องคประกอบหลักที่ดี
ครบถวน 

5 ไมมี 
การจัดทํา
แผนปฏิบัติ

การ 

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติ

การประจําปที่
มี

องคประกอบ
หลัก2ที่ดี แต
ไมครบถวน

ตามที่กําหนด  

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติ
การประจําป

ที่มี
องคประกอบ
หลัก2 ที่ดี
ครบถวน

ตามที่กําหนด  

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปที่มี
องคประกอบ

หลัก2 ที่ดี
ครบถวน 

ตามที่กําหนด 
และมี

องคประกอบ
เพิ่มเติม3 
1 ประเด็น 

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปที่มี
องคประกอบ

หลัก2ที่ดี
ครบถวน 

ตามที่กําหนด 
และมี

องคประกอบ
เพิ่มเติม3 
2 ประเด็น 

 

หมายเหตุ : 
1 

โครงการที่เกี่ยวของ ไดแก 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. โครงการสําหรับประชาชน/ผูใชบริการไดรับ 
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 3. โครงการการจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน           
4. โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อชวยการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

 

2 
องคประกอบหลัก ไดแก 1. แผนงาน/โครงการ 2. เปาหมาย 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ และ 6. ผูรับผิดชอบ

 

3 
องคประกอบเพิ่มเติม ไดแก 1. การจัดกลุมและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ และ 2. ตัวชี้วัดที่แสดงความสําเร็จและผลลัพธที่คาดหวัง
ครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการ
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
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2. การบริหารจัดการสารสนเทศ  

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) 
(กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแลว) 

 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ความเพียงพอ
ของระบบการ
บริหารจัดการ
สารสนเทศที่
สนับสนนุการ
ตัดสินใจของ
ผูบริหาร 
(EIS/MIS)1 

 

40 มีระบบที่มีการ
รายงานผล

การ
ดําเนินงาน  

แตขอมูลไมมี
ความทันกาล 
และไมมีการ

เทียบกับ
เปาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มี
การรายงาน

ผลการ
ดําเนินงาน ซึง่
ขอมูลมีความ
ทันกาล แตไม
มีการเทียบกับ
เปาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่มี
การรายงาน

ผลการ
ดําเนินงาน 
ซึ่งขอมูลมี
ความทัน

กาล และมี
การเทียบ

กับ
เปาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ

ดําเนินงาน
ขอมูลมีความ
ทันกาล และมี
การเทียบกับ
เปาหมายใน
ระดับทุน

หมุนเวียน และ
ระดับอ่ืนที่

ถายทอดจาก
เปาหมายของ
ทุนหมุนเวียน 
(ฝาย/บุคคล) 

ระบบดังกลาว
มีการ

ประเมินผล
ลัพธ และ

ผลลัพธแสดงวา
ผูบริหารมีการ
ใชงานผาน

ระบบอยางเต็ม
ศักยภาพ2 

 

หมายเหตุ : 
1 
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช 
Data) ที่งายตอการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟก (Info graphic) เชน รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยูบนระบบ IT และ/หรือ 
บนเอกสาร 

2 
ตัวอยางตัวชี้วัดใชประเมินผลลัพธที่แสดงวาผูบริหารมีการใชงานผานระบบอยางเต็มศักยภาพ เชน จํานวนคร้ังเฉล่ียการเขาใชระบบของผูบริหาร
เทียบกับเปาหมาย รอยละ/ระดับความพึงพอใจของผูบริหารตอการใชงานระบบ เปนตน  
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2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) 
(กรณีท่ี 2 – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การดําเนินงาน 
ตามแผนพฒันา
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ที่สนบัสนนุการ
ตัดสินใจของ
ผูบริหาร 
(EIS/MIS)1 

 

40 สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา 
รอยละ 60 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
รอยละ 80 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ  
รอยละ 100 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตามแผนพฒันา
หรือแผนการ

จัดซื้อจัดหาทุก
ประการ และ

บรรลุตาม
เปาหมายที่
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ2 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตามแผนพฒันา
หรือแผนการ

จัดซื้อจัดหาทุก
ประการ และ 
ดีกวาเปาหมาย
ที่กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ2 

 

หมายเหตุ : 
1 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช 
Data)ที่งายตอการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟก (Info graphic) เชน รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยูบนระบบ IT และ/หรือ 
บนเอกสาร 

2
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถวงน้ําหนักตามความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากไมมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยใหความสําคัญของแผนงาน/โครงการเทากัน 
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2.2  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแลว) 

 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบท่ี
สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการแต
ระบบดังกลาวไมมี

การใชงาน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการแต
ไมใชการ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ
ผูใชบริการ 
และเปนการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียนมี
การประเมินผล

ลัพธ และผลลัพธ
แสดงวามผีลการ
ดําเนินงานท่ีดีกวา

เปาหมาย 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของ

ทุนหมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ 
และผลลัพธแสดง

วามีผลการ
ดําเนินงานใน
ระดับดีอยาง

ตอเน่ือง 
 

 

2.2  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 2 – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายในทุน
หมุนเวียน  

25 สามารถ
ดําเนินงานได

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา 
รอยละ 60 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
รอยละ 80 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ 

รอยละ 100 

สามารถ
ดําเนินงานไดตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจดัซื้อ

จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม
เปาหมายท่ี
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ1 

สามารถ
ดําเนินงานไดตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจดัซื้อ

จัดหาทุกประการ 
และ ดีกวา
เปาหมายท่ี
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ1 

 

หมายเหตุ : 
1
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถวงน้ําหนักตามความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากไมมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยใหความสําคัญของแผนงาน/โครงการเทากัน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบรกิารภายนอกทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแลว) 

 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายนอก 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการแต
ระบบดังกลาว
ไมมีการใชงาน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการแต
ไมใชการ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการ และ
เปนการ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ตอผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ 

และผลลัพธแสดงวา
มีผลการดําเนินงาน
ท่ีดีกวาเปาหมาย 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/หรือ

สนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ตอผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ 

และผลลัพธแสดงวา
มีผลการดําเนินงาน

ในระดับดีอยาง
ตอเน่ือง 

 
 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 2 – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ) 

 
ประเด็นยอยท่ีใช

พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายนอก
ทุนหมุนเวียน  

25 สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา 
รอยละ 60 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
รอยละ 80 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ 

รอยละ 100 

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม

เปาหมายท่ีกําหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ1 

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ 

และ ดีกวา
เปาหมายท่ีกําหนด

ทุกแผนงาน/
โครงการ1 

 

หมายเหตุ : 
1 

การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถวงน้ําหนักตามความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากไมมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยใหความสําคัญของแผนงาน/โครงการเทากัน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 

เหตุผล :  
 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 
 

แหลงขอมูล : 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 
 
 
 
ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

นางสาวกาญจนา  ทองเกษม เบอรติดตอ 081-6324922 
นายสงวนศักดิ์  แกวมุงคุณ เบอรติดตอ 02-1413065 

 
 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นายประสพโชค  มีวงษ เบอรติดตอ 095-2051229 
นายจํารัตน  ดอกพอง เบอรติดตอ 087-9581794 
นายพิทักษ  อินหมู เบอรติดตอ 087-3061808 
นางสาวชมัยพร  แกวคง เบอรติดตอ 082-4534080 

 
 

 74 
 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                        ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
                           ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.5: การบริหารทรัพยากรบุคคล  

หนวยวัด  : ระดับ 

น้ําหนัก   : รอยละ 6 

คําจํากัดความ : 
 การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนการกําหนดเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพ่ือหาสาเหตุ วิเคราะห ควบคุม 
และใหคําแนะนําในกรอบการทํางานท่ีมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยองคประกอบท่ีควรพิจารณา 
ประกอบดวย 

1. การจัดใหมีปจจัยพ้ืนฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ 30) ประกอบดวย 
1.1 มีโครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียน1 เพ่ือระบุงานและตําแหนงงาน 
1.2 มีคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 2 เพ่ือกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและ

คุณสมบัติของแตละตําแหนงงาน (ควรสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงสรางทุนหมุนเวียน) 
1.3 มีงานประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล3 เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามความ

คาดหวังท่ีสอดคลองกับกลยุทธการทํางานของหนวยงานตนเอง โดยการกําหนดเปาหมาย
การทํางานจะตองทํารวมกับผูบังคับบัญชาโดยตรง 

2. การจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติ
การประจําป (รอยละ 70)  
 โดยพิจารณาจากความสอดคลองของแผนฯ ตอยุทธศาสตรการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
ซ่ึงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดข้ึนมาในแตละปนั้น จะตองมีความทาทายในกรอบ
การทํางานท่ีชัดเจน เก่ียวของกับการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได ตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนด 

 

  

 
  

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

รายละเอียดเกณฑการประเมินผล ดังนี้  

1. ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) มีปจจัยพ้ืนฐาน 
(Fundamental) ใน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

30 มีปจจัยพ้ืนฐาน
แตไมครบถวน 

โดยมเีพียงปจจัย
ใดปจจัยหน่ึง 

 

มปีจจัยพ้ืนฐาน
แตไมครบถวน
โดยมเีพียง 2 
ปจจัยจาก
ท้ังหมด 3 

ปจจัย 
 

มี
ปจจัยพ้ืนฐาน

ครบถวน 
 

มปีจจัยพ้ืนฐาน
ครบถวน โดยท่ี 

- มีโครงสรางการ
บริหารงาน     

ทุนหมุนเวียนและ
คําบรรยาย

ลักษณะงานท่ี
สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธของ     

ทุนหมุนเวียนหรือ 
- มีการนําคํา
บรรยายลักษณะ

งาน (Job 
Description) 2   
ไปใชเพ่ือสรรหาผู
ดํารงตําแหนงตาม

มาตรฐาน       
ของโครงสราง            
การดําเนินงาน 

หรือ 
- มีการนําผลการ

ประเมินการ
ปฏิบัติงาน

รายบุคคล3 ไปใช
เพ่ือวางแผน

พัฒนารายบุคคล 
และเลื่อนข้ัน/ให

ผลตอบแทน 

มปีจจัยพ้ืนฐาน
ครบถวน โดยท่ี 

- มีโครงสรางการ
บริหารงาน      

ทุนหมุนเวียน 
และคําบรรยาย
ลักษณะงานท่ี
สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธของ     

ทุนหมุนเวียน 
- มีการนําคํา

บรรยายลักษณะ
งาน (Job 

Description) 2 
ไปใชเพ่ือสรรหาผู
ดํารงตําแหนงตาม

มาตรฐานของ
โครงสราง            

การดําเนินงาน 
- มีการนําผลการ

ประเมินการ
ปฏิบัติงาน

รายบุคคล3 ไปใช
เพ่ือวางแผน

พัฒนารายบุคคล  
และเลื่อนข้ัน/ให

ผลตอบแทน 

 
 

หมายเหตุ:  
1   โครงสรางการบริหารงานของทุนหมุนเวียน อยางนอยตองประกอบดวย ดานนโยบายและแผนงาน ดานการเงินและบัญชี และดานกฎหมาย 
2  คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะตองมีองคประกอบหลักดังนี้ 1. ชื่อตําแหนง  2. จุดประสงคของตําแหนงงาน หรือหนาที่           

ความรับผิดชอบหลัก 3. เปาหมายของงาน 4. สายการบังคับบัญชา (งานนี้รายงานตรงตอตําแหนงใด มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงใดบาง              
มีเพื่อนรวมงานตําแหนงอื่นใดบางรายงานตอผูบังคับบัญชาเดียวกัน) 5. คุณสมบัติที่พึงมี เชน ประสบการณ ความรู ทักษะ สมรรถนะ                     
6. วันที่จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

3   ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานใหกับทุนหมุนเวียน (ไมนับรวมลูกจางชั่วคราว ลูกจาง
งานจางเหมา) 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) ระดับความสําเรจ็
ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดาน
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

70 
 

     

(1) การดําเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ 1 

 ป 2560 

35 มีการดําเนินงาน
ตาม                       

แผนปฏิบัติการฯ  
ประจําปบัญชี  

2560 

ไดรอยละ 60 

มีการดําเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ 
ประจําปบัญชี  

2560 

ไดรอยละ 80 

มีการ
ดําเนินงาน

ตาม 

แผนปฏิบัติ
การฯ  

ประจําปบัญชี  
2560 

ไดรอยละ 
100 

มีการดําเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ  
ประจําปบัญชี  

2560 

ไดรอยละ 100 

โดยท่ี 

-มีผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนท่ีดีกวา
เปาหมายท่ี
กําหนดไวฯ 
ครบถวนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

หรือ 

- มีการจัดทํา
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ท่ีครอบคลุมถึง
องคประกอบตาง ๆ  
อยางครบถวน 
ไดแก ปจจัย
สําเรจ็ ปญหา/
อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ  

มีการดําเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ 
ประจําปบัญชี  

2560 

รอยละ 100 

โดยท่ี 

-มีผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนท่ีดีกวา
เปาหมายท่ี
กําหนดไวฯ 
ครบถวนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

และ 

- มีการจัดทํา
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ท่ีครอบคลุมถึง
องคประกอบตาง ๆ  
อยางครบถวน 
ไดแก ปจจัย
สําเรจ็ ปญหา/
อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(2) การจัดทํา/
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร
และแผน 
ปฏิบัติการฯ 
ประจําปบัญชี 
2561 

 

35 ไมมกีารจัดทํา/
ทบทวน 

แผน
ยุทธศาสตร2 และ  

แผนปฏิบัติการ
ฯ3 ประจําปบัญชี 

2561 
 

จัดทํา / ทบทวน
แผนยุทธศาสตรฯ2

หรือ 

แผนปฏิบัติการฯ3

ประจําปบัญชี  
2561              

ไดแลวเสร็จภายใน
ปบัญชี  

 

จัดทํา / 
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรฯ2

และ 

แผนปฏิบัติการ
ฯ3 ประจําป
บัญชี 2561            
ไดแลวเสร็จ

ภายในปบัญชี 

 

จัดทํา / ทบทวน
แผนยุทธศาสตรฯ2 

และ 

แผนปฏิบัติการฯ3

ประจําปบัญชี 
2561             

ไดแลวเสร็จภายใน
ปบัญชี 

และไดรับ 

ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน4
 

 

จัดทํา / ทบทวน
แผนยุทธศาสตรฯ2 

และ 

แผนปฏิบัติการฯ3

ประจําปบัญชี 
2561             

ไดแลวเสร็จภายใน
ปบัญชี 

และไดรับ 

ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน4
 

รวมท้ังมีการสื่อสาร5

ใหผูบริหาร 

และหนวยงาน
ภายใน 

ทุนหมุนเวียน 

ท่ีเก่ียวของ 
รับทราบภายใน 
ปบัญชี 2560 

 

 

หมายเหตุ:  
1  การคํานวณรอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการดําเนินงานไดครบถวนและ

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  
2 แผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล ควรพิจารณาประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

• การวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานทรัพยากรบุคคล สภาวะปจจุบันและแนวโนม                  
ในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน  

• การนําปจจัยสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใชเปนปจจัยนําเขาหนึ่งในการจัดทาํ/ทบทวนแผนยทุธศาสตรดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• การแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของทุนหมนุเวียน  

• ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรทุนหมุนเวยีน  
• ยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล เชน ยุทธศาสตรดานการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตรดาน

การบริหารอัตรากําลัง และยุทธศาสตรดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• การกําหนดเปาหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแตละยุทธศาสตรที่ชัดเจน 
• การแปลงแผนยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบติัการดานบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํป 
ทั้งนี้ หากแผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล ไมมีการพิจารณาในประเด็นขางตน จะมีการปรับลดคะแนนประเด็นละ 0.5000 
คะแนน จากคะแนนที่ไดจากการประเมินผลสําหรับตัวชี้วัดนี้ 

3  แผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีองคประกอบอยางนอย ดังนี้ 1. ชื่อแผนงาน 2. เปาประสงค 3. ชื่อหนวยงานและ                     
ชื่อผูรับผิดชอบ 4. งบประมาณ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานในแตละขั้นตอนที่ชัดเจน 6. เปาหมายที่ทาทาย  7. ตัวชี้วัดและ                     
คาเกณฑวัดที่มีคุณภาพและสามารถนําไปติดตามและประเมินผลไดจริง 

4  คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีนหรือคณะอนุกรรมการดานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังและมอบหมาย 
5  การส่ือสารใหกับผูบริหารและหนวยงานภายใน ใหดําเนินการตามชองทางที่ดําเนินการที่เพียงพอและเหมาะสม โดยอยางนอยตอง

ดําเนินการตามชองทางดังนี้ 1) หนังสือเวียน หรือ 2) การประชุมชี้แจง เปนตน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

เหตุผล :  
  เพื่อใหกองทุนมีนโยบายและกลยุทธดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 
รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน :  
 ไมมี 
 

แหลงขอมูล : 
 1. แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 2560 
 2. รายงานผลการประชุมของคณะทํางาน 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
 1. คณะกรรมการทุนหมุนเวียนแตงตั้งบุคลากรรับผิดชอบดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3. ประชุมคณะทํางานรางแผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 4. จัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2560  
 5. สรุปผลการดําเนินงานแตละแผนงาน เสนอผูบริหารเม่ือเสร็จสิ้นโครงการและจัดทํา    
                    หนังสือเวียนทุกกลุมงานพรอมเขาท่ีประชุมกลุมงาน 
 6. รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 
 7. ทบทวนแผนฯป 2560 และจัดทําแผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป  
                    2561 
 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : 

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ เบอรติดตอ 08 1632 4922 
หัวหนางานอํานวยการและบริหารท่ัวไป เบอรติดตอ 08 3087 2864 

 

ผูจัดเก็บขอมูล : 

นางนิทรา  ชูจิตร เบอรติดตอ 09 0957 0505 
นางสาวกรปภา  บุตรโยธ ี เบอรติดตอ 08 8340 5451 
นางสาวพนารักษ  อนันตภูมิ เบอรติดตอ 09 4529 0386 
นางสาวเกษิณี  ธรรมชัย เบอรติดตอ 08 1907 3766 
นางสาวธิดารัตน  ตระการจันทร เบอรติดตอ 08 2781 0710 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือบรรลุเกณฑตัวช้ีวัดเงินทุนหมุนเวียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

                                        ตัวช้ีวัดท่ี 4.5 : การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ 
ดําเนินงาน 

ระดับปฏิบัติ ประเมินผล 
หลักฐานประกอบ สวนกลาง จังหวัด/อําเภอ 

     

กิจกรรมตามแผน
ดําเนินงานและ
แผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําป
งบประมาณ  
พ.ศ.2560 กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี 
- ประชุมขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง  
สกส. 
- ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการสรางสุขใน 
องคกร 
- ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการพัฒนา 
ศักยภาพเจาหนาท่ี 
สํานักงานเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการ 
บริหารกองทุนพัฒนา 
บทบาทสตรีระดับ 
จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
2. แตงตั้งคณะทํางานการ 
    บรหิารทรัพยากรบุคคล 
3. ประชุมคณะทํางาน 
4. ดําเนินการตามแผนในการ 
    จัดทํา/ทบทวนแผน 
    ยุทธศาสตรดานการ 
    บรหิารทรัพยากรบุคคล 
    และการแปลงแผน 
    ยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติ 
    การดานบริหารทรัพยากร  
    บุคคล 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 
6. รายงานผลการดําเนินงาน 
    ตอผูบริหารตามลําดับ 

1. แตงตั้งผูรับผิดชอบ 
    ตัวชีว้ัด 
2. แตงตั้งคณะทํางานการ 
    บรหิารทรัพยากร 
    บุคคล 
3. ประชุมคณะทํางาน 
4. ดําเนินการตามแผน 
    ในการจัดทํา/ทบทวน 
    แผนยุทธศาสตรดาน 
    การบริหารทรัพยากร 
    บุคคลและการแปลง 
    แผนยุทธศาสตรเปน 
    แผนปฏิบัติการดาน 
    บรหิารทรัพยากร 
    บุคคล 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 
6. รายงานผลการ 
    ดําเนินงานตอผูบริหาร 
    ตามลําดับ 

- 1. คําสั่งแตงตั้ง 
    ผูรับผิดชอบ 
    ตัวชีว้ัด 
2. คําสั่งแตงตั้ง 
    คณะทํางาน 
    การบริหาร   
    ทรพัยากรบุคคล 
3. รายงานผล 
    การประชุม 
    การบริหาร 
    ทรพัยากรบุคคล 
4. รายงานผล 
    การดําเนินงาน 
    ตามแผนบริหาร 
    ทรพัยากรบุคคล 
5. เอกสารสรุปผล 
    การบริหาร  
    ทรพัยากรบุคคล 
6. หนังสือรายงาน 
    ผลกรมบัญช ี
    กลางและบริษัท 
    ท่ีปรึกษา 
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   ปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ป 2560 
                           ตัวช้ีวัดท่ี 4.5: การบริหารทรัพยากรบุคคล  

หนวยดําเนินการ การดําเนินงาน กําหนดระยะเวลา 
สํานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี (สกส.) 

1. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลใหผูอํานวยการ 
    สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทราบ 
2. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน 
    กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําป 2560 ใหกลุม 
    ยุทธศาสตรฯเพ่ือรวบรวมสงกรมบัญชีกลางและบริษัท 
    ท่ีปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกเดือน 
 

ภายในเดือนเมษายน และ
ตุลาคม 2560 
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ช่ือหนังสือ :  รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
  
 พัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปบัญชี 2560 

คณะท่ีปรึกษา 
 ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   
 ผูอํานวยการกลุมนโยบายและยุทธศาสตร  
 ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ    
 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน   
 ผูอํานวยการกลุมกฎหมาย 

คณะผูจัดทํา    
 นายสงวนศักดิ์  แกวมงคุณ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นางสาวสมธัญ  เล็กเซง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นางสาวโสภาพร  วิศิษฏพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมอํานวยการ
   ปฏิบัติราชการแทนหัวหนางานอํานวยการ 
   และบริหารท่ัวไป 
 นางสาวสุวนิจ  พิทักษชาติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน
 นางชูวรัตน  สมแกว  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมกฎหมาย 
 นางสาวณัฏฐพิชญา ยะใหมวงค  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 นายฉัตรเทพ  จุลวัฒน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมอํานวยการ 
 นางสาวศิโรรัตน  จันสีดา  เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติหนาท่ี กลุมอํานวยการ 
 นางนิทรา ชูจิตร เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาท่ี กลุมอํานวยการ 
 นางสาวกรปภา  บุตรโยธ ี เจาพนักงานหองสมุดปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาท่ี กลุมอํานวยการ 
 นางสาวฟารีดะ  ปริยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 นางสาวอรพรรณ  ทาทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมอํานวยการ 
 นางสาวมนกันต  โลวเจริญงาม เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาท่ี กลุมอํานวยการ 
 นางสาวรุงทิวา  แสงศิร ิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นางสาวอรฉัตร  พบรมโพธิ ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นางสาวชมัยพร  แกวคง นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นางสาวกฤษณา  เก้ือเกตุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นางสาวรชันีวรรณ  แสงอรุณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายประสพโชค  มีวงษ นักวชิาการคอมพิวเตอร กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายจํารัตน  ดอกพอง นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นายพิทักษ  อินหมู นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
 นางสาวปวีณา  ปญญามงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 นางสาวปวีณา  ทาสวาง นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 นางสาวจันทรสุดา  เกตุแกว นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 นางสาววันวิสา  กาญจนะสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน 
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 นางสาวสุพัตรา  เลี้ยงพรม เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล กลุมพัฒนาศักยภาพกองทุน 
 นางสาววิชญานันท  พวงจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมอํานวยการ 
 นายอํานาจ  ดวงโพนแรง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมอํานวยการ 
 นางสาวสุพิศดา  จึงเอ่ียมศรี นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมอํานวยการ 
 นางสาวภรทิพย  รัตนติสรอย นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมอํานวยการ 
 นางสาวเตือนใจ  แกวยิ้ม เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมอํานวยการ 
 นายกรกฎ  วงษจาํปา เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมอํานวยการ 
 นางสาวธิดารัตน  ตระการจันทร  เจาหนาท่ีบริหารงบประมาณ กลุมอํานวยการ  
 นางสาวพนารักษ  อนันตภูมิ นักจัดการงานท่ัวไป กลุมอํานวยการ 
 นางสาวเกษิณี ธรรมชัย นักจัดการงานท่ัวไป กลุมอํานวยการ 
 นางชุลี  บุดดาเจริญ เจาพนักงานธุรการ กลุมอํานวยการ 
 นางทัศนา  พงศอราม นิติกร กลุมกฎหมาย 
 นางสาวทักษอร  เจริญผล นิติกร กลุมกฎหมาย 
 นางสาวปยาภรณ ตุยแปง นิติกร กลุมกฎหมาย  
 นายกฤษณชานนท  จับใจนาย นิติกร กลุมกฎหมาย   
 นางทัศนา  พงศอราม นิติกร กลุมกฎหมาย   
 วาท่ี ร.ต. หญิงฐิตารีย  ฐิติสุวรรณกุล  นิติกร กลุมกฎหมาย 

ผูเขียนและเรียบเรียง 
 นางสาวปรียาวดี  บุญแฮด    นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ี กลุมนโยบายและยุทธศาสตร
 นายธวัชชัย  เปยปลูก   นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 

 รัฐมนตรีมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใตสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีมติเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2557    
ใหโอนยายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยูกรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือวันท่ี        
17 ธันวาคม 2557 ใหกรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการขอจัดตั้งกองทุนท่ีมีวัตถุประสงคเดียวกับกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พรอมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2558 ข้ึนใน
กรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 100 ลานบาท 
(หนึ่งรอยลานบาทถวน) ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 ใหควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผล
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงทําใหการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยูในความรับผิดชอบของ
กรมการพัฒนาชุมชน 

  
 
 เปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

 
 1. จัดสรรเงินทุนใหแกสมาชิกและองคกรสตรีสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและมีคุณภาพ
   ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 2. จัดสรรเงินทุนในการพัฒนาบทบาทสตรีใหมีขีดความสามารถในการเปนผูนําและมีสวนรวม
  ในการแกปญหาสตรีในชุมชน 
 
 3. บริหารกองทุนใหมีความม่ันคง ตามหลักธรรมาภิบาล 

 1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา ในการสรางโอกาสใหสตรีเขาถึงแหลงเงินทุน สําหรับการลงทุน 
  เพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจใหแกสตรี และ
  องคกรของสตรี   
 2) เปนแหลงเงินทุนเพ่ือการสงเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรี ในการเฝาระวัง
  ดูแลและแกไขปญหาของสตรี การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นําไปสูการสรางสวัสดิภาพ 
  หรือสวัสดิการเพ่ือคุมครองและพิทักษสิทธิของสตรีและผูดอยโอกาสอ่ืนๆ ในสังคม 
 3) เปนแหลงเงินทุนเพ่ือการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสราง             
  ภาวะผูนําการพัฒนาองคความรู เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งทางดานสังคมใหแกสตรีและองคกรสตรี 
 4) เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เปนการแกไขปญหาและพัฒนาสตรีตามท่ี
  คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 
 

รางวิสัยทัศน  
 

รางภารกิจหลัก  

วัตถุประสงค  
 

ความเปนมา 

รางยุทธศาสตร/กลยุทธ 
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 1) เสริมสรางอาชีพและรายไดแกสตรี 
  กลยุทธท่ี 1: การเขาถึงปจจัยการประกอบอาชีพ 
  กลยุทธท่ี 2: พัฒนากลุมอาชีพสตรี 
  กลยุทธท่ี 3: เพ่ิมชองทางการตลาด 
  กลยุทธท่ี 4: การสื่อสารสรางการรับรูเพ่ือความยั่งยืน 
 2) สงเสริมสตรีและเครือขายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธท่ี 1: พัฒนาศักยภาพสตรี 
  กลยุทธท่ี 2: สรางและพัฒนาเครือขายสตรี 
  กลยุทธท่ี 3: ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 
 3) เสริมสรางขีดความสามารถกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธท่ี 1: พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลือ่นกองทุนฯ 
  กลยุทธท่ี 2: พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  กลยุทธท่ี 3: พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

เกณฑวัดการดําเนินงาน หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต น้ําหนัก
รอยละ 

คาเกณฑวัด ประจําปบัญชี 2560 การปรับ
คาเกณฑ

วัด 
2557 2558 2559 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ดานท่ี 1 การเงิน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1  รอยละของการชําระคืนเงินกูยืม 

เงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2  รอยละการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียน

เทียบกับแผนงานท่ีกําหนด 

 
รอยละ 

 
รอยละ 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

20 
10 

 
10 

 
60 

 
60 

 
70 

 
70 

 
80 

 
80 

 
90 

 
90 

 
100 

 
100 

 
-/+10 

 
-/+10 

ดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1  ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
รอยละ 

 
- 

 
- 

 
- 

15 
15 

 
65 

 
70 

 
75 

 
80 

 
85 

 
-/+5 

ดานท่ี 3 การปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1  การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/

กระทรวงการคลัง 
3.1.1  การเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายท่ี

ไดรับอนุมัติ (น้ําหนักรอยละ 40) 
3.1.2  การรายงานการรบัจาย และการใช

จายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปนรายได
แผนดิน (น้ําหนักรอยละ 20) 

3.1.3  ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง (น้ําหนักรอยละ 
40) 

ตัวชี้วัดท่ี 3.2  ระดับความสําเร็จในการดําเนิน

 
 
 

ระดับ 
 

ระดับ 
 
 

ระดับ 
 

ระดับ 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

1.4000 
 

4.6800 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

35 
5 
 

2 
 

1 
 
 

2 
 

15 

 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 

 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 

 
 
 

3 
 

3 
 
 

3 
 

3 

 
 
 

4 
 

4 
 
 

4 
 

4 

 
 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
5 

 
 
 

-/+1 
 

-/+1 
 
 

-/+1 
 

-/+1 

การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจําปบัญชี 2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

โครงการใหบรรลุวัตถุประสงค 

เกณฑวัดการดําเนินงาน หนวยวัด ผลการดําเนินงานในอดีต น้ําหนัก
รอยละ 

คาเกณฑวัด ประจําปบัญชี 2560 การปรับ
คาเกณฑ

วัด 
2557 2558 2559 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3  ความสามารถในการจัดทําขอมูลทาง
การเงิน ของ จังหวัด และ กทม.     
ประจาํป 2560 

3.3.1) การจัดทํารายงานประจาํเดือน     
ประจาํปบัญชี 2560 

3.3.2) การจัดทําแบบการยืนยันขอมูลการใช
จายเงินทุนหมุนเวียนฯ  

           ประจาํปบัญชี 2560 

รอยละ 
 
 

รอยละ 
 

รอยละ 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

15 
 
 

8 
 

10 

 
 
 

60 
 

60 

 
 
 

70 
 

70 

 
 
 

80 
 

80 

 
 
 

90 
 

90 

 
 
 

100 
 

100 

 
 
 

-/+10 
 

-/+10 

ดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1  บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2  การบริหารความเสี่ยง 
                  และการควบคุมภายใน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3  การตรวจสอบภายใน 
ตัวชี้วัดท่ี 4.4  การบริหารจัดการสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดท่ี 4.5  การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ระดับ 
ระดับ 

 
ระดับ 
ระดับ 
ระดับ 

 
5.000 

- 
 

5.000 
5.000 
3.000 

 
5.000 

- 
 
- 

4.8000 
4.0900 

 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

30 
5 
5 
 

5 
5 
5 

 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
2 
2 
 

2 
2 
2 

 
3 
3 
 

3 
3 
3 

 
4 
4 
 

4 
4 
4 

 
5 
5 
 

5 
5 
5 

 
-/+1 
-/+1 

 
-/+1 
-/+1 
-/+1 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 6 
 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 : รอยละของการชําระคืนเงินกูยืมเงินทุนหมุนเวียนตามสัญญา 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําจํากัดความ :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 1 การเงิน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 : รอยละการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเทียบกับแผนท่ีกําหนด 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 10 

คําจํากัดความ : 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 : ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 15 

คําจํากัดความ : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 2 การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 : การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

หนวยวัด : ระดับ  

น้ําหนัก : รอยละ 5 

ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 3 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดของตัวชี้วัด และเกณฑการประเมินผล ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 การเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายท่ีไดรับอนุมัติ 

คําจํากัดความ : 

• ระดับความสําเร็จในการเบิกจายเงินตามแผนการเบิกจายท่ีไดรับอนุมัติพิจารณาจากการเบิกจาย        งบ
ลงทุนเทียบกับแผนการเบิกจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการเบิกจายภาพรวมเทียบ
กับแผนการเบิกจายภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

ประเด็นยอยท่ีใชพิจารณา 
น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) รอยละการเบิกจาย 
งบลงทุน1 ท่ีเกิดข้ึนจริง2  
เทียบกับแผนการ
เบิกจาย งบลงทุน3 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

20 เบิกจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 8 

เบิกจายได 
นอยกวา              
มติ ครม.            
รอยละ 6 

เบิกจายได 
นอยกวา               
มติ ครม.             
รอยละ 4 

เบิกจายได 
นอยกวา  
มติ ครม.             
รอยละ 2 

เบิกจายได 
ตามมติ 
ครม.4 

(2)  รอยละการเบิกจาย
ภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง5

เทียบกับแผนการ
เบิกจายภาพรวม6 
ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

20 เบิกจายได 
นอยกวา      
มติ ครม.    
รอยละ 8 

เบิกจายได 
นอยกวา            
มติ ครม.              
รอยละ 6 

เบิกจายได 
นอยกวา           
มติ ครม.              
รอยละ 4 

เบิกจายได 
นอยกวา  
มต ิครม.
รอยละ 2 

เบิกจายได 
ตามมติ 
ครม.4 

 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีทุนหมุนเวียนไมมีงบลงทุน ใหถายน้ําหนักตัวช้ีวัดยอยในขอ (1) ไปยังขอ (2) ท้ังหมด 
 
หมายเหตุ: 1  งบลงทุน หมายถึง งบท่ีใชในการจัดหาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 2 การเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง หมายถึง รายจายงบลงทุนท่ีทุนหมุนเวียนเบิกจายจริงในปงบประมาณ  
  พ.ศ. 2560 

 3  แผนการเบิกจายงบลงทุน  หมายถึง แผนการเบิกจายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 

  และรายจายงบลงทุนท่ีเปนภาระผูกพันจากปกอนท่ีตองนํามาเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
4  มติ  ครม.  หมายถึง  มติคณะรัฐมนตรี เรื่ องมาตรการเร งรัดการติดตามการใชจ าย เ งิน

 ปงบประมาณ 2560 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 3 การปฏิบัติการ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 

5 การเบิกจายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริง หมายถึง รายจายภาพรวมท่ีทุนหมุนเวียนเบิกจายจริงใน
 ปงบประมาณ 2560 

6 แผนการเบิกจายภาพรวม หมายถึง แผนการเบิกจายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจําป
 งบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายจายภาพรวมท่ีเปนภาระผูกพันจากปกอนท่ีตองนํามาเบิกจาย
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   การเบิกจายภาพรวมและแผนการเบิกจายภาพรวม (ตามหมายเหตุ 5 และ 6) สามารถปรับลด
 ไดตามภารกิจหรือลักษณะของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของทุนหมุนเวียน 

 
สูตรการคํานวณ   (1)   =                    การเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 x 100
      แผนการเบิกจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
 (2)    =                    การเบิกจายภาพรวมท่ีเกิดข้ึนจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 x 100 
    แผนการเบิกจายภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ท้ังนี้  1. หากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครม. ไมมีมติในกรณีดังกลาว ใหปรับคาเกณฑวัดระดับ 5 ดังนี้ 
- กรณีการเบิกจายงบลงทุน เทากับรอยละ 87 
- กรณีการเบิกจายภาพรวม เทากับรอยละ 96 

2.  หากการเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงนอยกวาแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการตอรองราคา   ทํา
ใหมูลคาท่ีทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางตํ่ากวาแผนท่ีวางไว แตยังไดผลงานเทาเดิม ใหปรับตัวเลขแผนงบลงทุนท่ีใช
เปนฐานในการคํานวณได 

3.  ในกรณีท่ีมีการอนุมัติงบลงทุนเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ และมีแผนการเบิกจายในปงบประมาณให
 ทุนหมุนเวียนดําเนินการปรับแผนการเบิกจายใน (1) และ (2)  
 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 :  การรายงานการรับจาย และการใชจายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 

คําจํากัดความ : 

• การรายงานการรับจาย และการใชจายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน พิจารณาจากการสง
รายงานการรับจาย และการใชจายเงินฯ ใหกรมบัญชีกลาง นับถัดจากวันสิ้นปงบประมาณ (1 ตุลาคม) 
จนถึงวันท่ีกรมบัญชีกลางไดประทับตรารับหนังสือจากสวนราชการ และตองมีรูปแบบท่ีถูกตองครบถวน 

 
ประเด็นยอย 
ท่ีใชพิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

- การจัดสงรายงาน
การรับจาย และ  
การใชจายเงินฯ    
ใหกรมบัญชีกลาง 

20 80 วัน   75 วัน               70 วัน   65 วัน   60 วัน   
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3 :  การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 

คําจํากัดความ : 

• ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง 
 

ประเด็นยอย 
ท่ีใชพิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

- ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ตามนโยบาย
รัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 
 

40 ไมสามารถ
ดําเนินงาน 

- - - ดําเนินงาน                 
ไดสําเร็จ 

หมายเหตุ : ในปบัญชี 2560 หากไมมีตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3 การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง ใหกระจายนํ้าหนักของ
 ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3  ไปไวในตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 และ ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 ดังน้ี 
 - ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 (1) รอยละการเบิกจายงบลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริงฯ รอยละ 10 และ (2) รอยละการเบิกจายภาพรวม 
  ท่ีเกิดข้ึนจริงฯ รอยละ 20 
 - ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 การรายงานการรับจาย และการใชจายเงินรายไดท่ีไมตองนําสงเปนรายไดแผนดินใหกรมบัญชีกลาง 
  รอยละ 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12 
 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

หนวยวัด : ระดับ  

น้ําหนัก : รอยละ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 
 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 : ความสามารถในการจัดทําขอมูลทางการเงินของ จังหวัด และ กทม. ประจําป 2560 

หนวยวัด : รอยละ 

น้ําหนัก : รอยละ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธิบายตัวช้ีวัดรวมดานท่ี 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 : บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน 

หนวยวัด : ระดับ  

น้ําหนัก : รอยละ 6 
คําจํากัดความ : 

• ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน กําหนด

เกณฑประเมินผลจากประเด็นหลักท่ีสําคัญ 5 ดาน ไดแก 
1. การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 - 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 

2561 (รอยละ 30) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกําหนดใหมีหรือทบทวนแผน

ยุทธศาสตรระยะยาว (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2561 ท่ีมีองคประกอบครบถวน 
มีคุณภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคจัดตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 

2. การติดตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน (รอย
ละ 25) พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของทุนหมุนเวียนอยางครบถวนตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญไดแก ดานการเงิน ดานท่ีไมใช

การเงินตามวัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียนอยางครบถวน เพียงพอและสมํ่าเสมอ
ท้ังป 

3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน (รอยละ 25) พิจารณาจากการ
ประเมินผลผูบริหารระดับสูงท่ีเปนระบบ โดยมีหลักเกณฑชัดเจน สอดคลอง และเชื่อมโยงกับ

หลักเกณฑและเปาหมายระดับองคกร 
4. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผู มีสวนไดสวนเสีย (รอยละ 10) พิจารณาจากการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศท่ีครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ทันกาล 
5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (รอยละ 10) 

พิจารณาจากผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจําป ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานของทุน

หมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

1.  การจัดใหมีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาว (3 - 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําปบัญชี 2561 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การกําหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคที่
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคจัดตัง้ 
และ   พันธกิจของ 
ทุนหมุนเวียน 

15 คณะกรรม 
การบริหาร                  

ทุนหมุนเวียน 
ไมมีการ
กําหนด
ทิศทาง            

ยุทธศาสตร
และ

เปาประสงค
ของทุน

หมุนเวียน 
 

- คณะกรรมการ 
บริหาร         

ทุนหมุนเวียน
รับทราบและ

เห็นชอบ
ทิศทาง             

ยุทธศาสตร
และ

เปาประสงค 
ที่ผูบริหาร              

ทุนหมุนเวียน
นําเสนอ 

  คณะกรรมการ
บริหาร                 

ทุนหมุนเวียน
พิจารณา 

ใหความเห็นชอบ 
ทิศทางยทุธศาสตร 
และเปาประสงค 

ที่ผูบริหาร 
ทุนหมุนเวียน

นําเสนอ 
โดยมีขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะ 
2) การจัดใหมีหรือ

ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร    (3-
5ป) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 2561 ที่
มีคุณภาพและระบุ
องคประกอบสาํคัญ
ครบถวน 

15 แผนยุทธศาสตร 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

มีองคประกอบ 
ไมครบถวน
สมบูรณ 

แผน
ยุทธศาสตร 

หรือ
แผนปฏิบัติ
การประจําป 

มี
องคประกอบ

ครบถวน 

แผน
ยุทธศาสตร 

และ 
แผนปฏิบัติการ

ประจําป 
มีองคประกอบ

ครบถวน 

แผนยทุธศาสตร
หรือ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

มีคุณภาพและ
สามารถนาํไปใช

ไดจริง 
ในทางปฏิบัติ 

แผนยทุธศาสตร 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

มีคุณภาพและ
สามารถนาํไปใช 

ไดจริง 
ในทางปฏิบัต ิ

หมายเหตุ : 1. ประเมินผลหัวขอ 4.1 จากแผนยุทธศาสตร (3 – 5 ป) และแผนปฏิบัติการประจําป 2561 ท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพรอมขอเสนอแนะ และเอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืน 

 2. แผนยุทธศาสตร หรือแผนงานระยะยาว (3 – 5 ป) เพ่ือใชในปตอไปประกอบดวยเน้ือหาท่ีสําคัญ ไดแก 1. วิสัยทัศน 
2.พันธกิจ 3. วัตถุประสงค นโยบาย/เปาประสงค 4. ผลผลิต(Output) และผลลัพธ(Outcome) 5. ยุทธศาสตร    
6.เปาหมายหลัก และ 7.รายละเอียดการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีครบถวนท้ัง 4 ดาน 

 3. แผนปฏิบัติงานประจําปหรือแผนการดําเนินงานระยะสั้นเพ่ือใชในปตอไป ประกอบดวยเน้ือหาท่ีสําคัญ ไดแก         
1. วัตถุประสงค  2. เปาหมาย 3 .ข้ันตอน4. ระยะเวลา 5.งบประมาณ คาใชจาย หรือเงินลงทุน 6. ผูรับผิดชอบ 
และ 7. ตัวช้ีวัดและเปาหมายของแผนงาน/โครงการ 

 4. แผนงานมีคุณภาพและสามารถนําไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ หมายถึง แผนงานมีการแสดงความเช่ือมโยงและ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตนสังกัด และมีความเช่ือมโยงสอดคลอง
ระหวางวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาหมายระยะยาวกับวัตถุประสงคจัดตั้งและพันธกิจท่ีทุนหมุนเวียนไดรับ
มอบหมาย/ทุกยุทธศาสตรมีแผนงาน/โครงการยอยรองรับอยางครบถวนทุกประเด็น / เปาหมายระยะยาวมีการ
กําหนดในรูปเชิงปริมาณหรือรูปธรรมท่ีวัดผลไดและเปนเปาหมายท่ีมีความทาทายตอองคกร นอกจากน้ันยังตองมีการ
แปลงเปาหมายระยะยาวดังกลาวเปนเปาหมายระยะสั้นหรือรายป และสามารถนําไปใชจริงในทางปฏิบัติโดยมี
งบประมาณ และบุคลากรดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
2. การติดตามระบบการบริหารจัดการท่ีสําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) คณะกรรมการ 
มีการติดตามผล
การปฏิบัติงานท่ี
สําคัญ1ของทุน
หมุนเวียนอยาง
ครบถวนและ
เพียงพอ 

25 มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

1 ดาน 
เปนรายไตร

มาส 
 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

2 ดาน 
เปนรายไตร

มาส 
 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

3 ดาน 
เปนรายไตร

มาส 
 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

4 ดาน 
เปนรายไตร

มาส 
 

มีการติดตาม 
ผลการ

ปฏิบัติงานท่ี
สําคัญท้ังสิ้น         

5 ดาน 
เปนรายไตร

มาส 
 

 

หมายเหตุ : 1 ผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบดวย 1. ผลการดําเนินงานดานการเงิน /2. ผลการดําเนินงานดาน
ไมใชการเงินตามวัตถุประสงคและภารกิจของทุนหมุนเวียน / 3. ระบบบริหารความเสี่ยง / 4. ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศ และ 5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ท้ังน้ีการติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญควรมีการติดตามผลอยาง
ชาภายในสิ้นไตรมาสถัดไป 

 
3. การจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) การจัดใหมีระบบ
ประเมินผลภายใน                 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีการประเมินผล 
ระดับองคกร 

ที่เปนระบบ และมี
หลักเกณฑชัดเจน  

- มีการประเมินผล 
ผูบริหารระดับสูง 

(ระดับ 1-3) ที่เปนระบบ 
โดยไมมีหลักเกณฑชัดเจน

สอดคลองและเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑและเปาหมาย

ระดับองคกร 

- มีการประเมินผลผูบริหาร
ระดับสูง (ระดับ 1-3)    

ที่เปนระบบ โดยมี
หลักเกณฑชัดเจน

สอดคลองและเชื่อมโยง
กับหลักเกณฑและ

เปาหมายระดบัองคกร  
หมายเหตุ: 

1. ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ผูบริหารสูงสุด และผูบริหารระดับสูงในตําแหนงท่ีรองจากผูบริหารสูงสุด 2 ระดับ โดย
พิจารณาจากโครงสรางบริหารทุนหมุนเวียน ตามพรบ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ 2558 /ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการขอจัดตั้ง การดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ท้ังน้ี 
กรณีท่ีทุนหมุนเวียนมีผูบริหารระดับสูงไมครบ 3 ระดับ ใหประเมินผูบริหารตามท่ีมีจริง 

2. การประเมินผลผูบริหารระดับสูงท่ีเปนระบบและมีหลักเกณฑชัดเจน ไดแก การกําหนดใหมีการประเมินผูบริหารระดับสูง โดย
มีกรอบการประเมิน เชน ดานการเงิน / ดานการปฏิบัติการ / ดานการสนองตอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และดานการ
บริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เปนตน โดยภายในแตละกรอบมีการระบุ ตัวช้ีวัด นิยาม และเปาหมายของแตละตัวช้ีวัดท่ี
ครบถวนชัดเจน และเช่ือมโยงกับบันทึกขอตกลงฯ ประจําปท่ีทุนหมุนเวียนดําเนินการรวมกับกรมบัญชีกลาง 

3. คณะกรรมการตองมีสวนรวมในการจัดใหมีระบบประเมินผลผูบริหารระดับสูงภายในทุนหมุนเวียน 
4. ในกรณีท่ีประธานคณะกรรมการเปนบุคคลเดียวกับผูบริหารระดับสูง ใหอางอิงการประเมินจากบันทึกขอตกลงฯ 

ประจําปท่ีทุนหมนุเวียนดําเนินการรวมกับกรมบัญชีกลาง หรืออาจเพ่ิมเติมกรอบการประเมินอ่ืนไดตามความเหมาะสม 
เชน การประเมินสมรรถนะของผูนําระดับสูง (Competency Evaluation) เปนตน  
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4. การเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา 
นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) มีการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศที่ครบถวน 
ถูกตอง เชื่อถือได ทัน
กาล 

 

10 
 

มีการเปดเผย 
ครบถวน 

< 7 ประเด็น 

มีการเปดเผย
ครบถวน 

7 ประเด็น 
 

มีการเปดเผย
ครบถวน 

8 ประเด็น 

มีการเปดเผย
ครบถวน               

9 ประเด็น 

มีการเปดเผย
ครบถวน              

10 ประเด็น
ข้ึนไป 

 

หมายเหตุ: 
1. กําหนดพิจารณาประเมินผลจากสือ่สิ่งพิมพ รายงานประจําป website หรือชองทางการเปดเผยขอมลูขาวสารอ่ืนๆ ของ

ทุนหมุนเวียน 
2. ขอมูลขาวสารท่ีตองเปดเผย ไดแก 1. ขอมูลสารสนเทศดานการเงิน และการบริหารงบประมาณ / 2. ขอมูลการ

ดําเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน / 3. โครงสรางการบริหารของทุนหมุนเวียน / 4. ขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
คณะกรรมการและผูบริหารทุนหมุนเวียน / 5. วัตถุประสงคจัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน / 6. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร
ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําป / 7. โครงการลงทุนท่ีสําคัญ (ถามี) / 8. การจัดซื้อจัดจาง และการประกาศ
ประกวดราคา (ถามี) / 9. นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี / 10. การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบาย
ของกระทรวงตนสังกัด / 11. กฎ มติ ค.ร.ม. ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพ่ือใหเอกชนท่ี
เก่ียวของไดทราบ และ 12. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร และคําแนะนําในการติดตอกับทุนหมุนเวียน 
 

5. ผลสําเร็จจากการกํากับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (รอยละ 10)  

ประเด็นยอยที่ใชพิจารณา 
นํ้าหนัก
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1) ผลสาํเร็จจากการกํากับ
ดูแล 
ทุนหมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 

10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ํากวา 

ปที่ผานมา          
0.5 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมต่ํากวา 

ปที่ผานมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเทากับ 

ปที่ผานมา 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวม
มากกวา            

ปที่ผานมา          
0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผล
โดยรวมเทากับ 

5 คะแนน 
หรือมากกวา 
ปที่ผานมา          

0.50 คะแนน  

 

หมายเหตุ: 
1. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการสูงสุดท่ีกํากับดูแลและเห็นชอบนโยบายและผลการดําเนินงาน

โดยรวมของทุนหมุนเวียน 
2. คะแนนประเมินผลโดยรวม หมายถึง คะแนนประเมินผลทุนหมุนเวียนโดยรวมของกรอบท่ี 1 – 4 ตามระบบประเมินผลการ

ดําเนินงานทุนหมุนเวียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 

 

 18 
 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมนิผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.2: การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําจํากัดความ : 
การวัดระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยง กําหนดประเมินผลจากประเด็น

หลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (รอยละ 7) พิจารณาจากการจัดใหมีระบบขอรองเรียน ชองทาง      การ

รับขอรองเรียน รวมท้ังการจัดทํารายงานสรุปเก่ียวกับขอรองเรียนภายในองคกรนําเสนอผูบริหารของ
องคกร 

2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง (รอยละ 8) พิจารณาจากการกําหนดวัตถุประสงคการ
บริหารความเสี่ยงซ่ึงปรากฏผานคูมือการบริหารความเสี่ยง ท่ีมีองคประกอบท่ีดีอยางครบถวน  

3. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร (รอยละ 15) พิจารณาจากการระบุความเสี่ยงระดับองคกร โดยการนํา
เกณฑการพิจารณาระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอควบคูไปกับการระบุความเสี่ยงระดับองคกร 
และการพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยู (Residual Risk) หลงัจากการควบคุมภายใน 

4. การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (รอยละ 15) พิจารณาจากการประเมินระดับ
ความรุนแรงท้ังโอกาสและผลกระทบของปจจัยเสี่ยงซ่ึงประกอบดวยโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดตอ
ความเสี่ยงระดับองคกร รวมท้ังการนําฐานขอมูลมาใชในการพิจารณากําหนดระดับความรุนแรง  

5. การตอบสนองความเสี่ยง (รอยละ 15) พิจารณาจากการกําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกรครบทุกปจจัยเสี่ยงระดับองคกร โดยมีการวิเคราะห Cost - Benefit ในแตละทางเลือกในการ
จัดการ  

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน (รอยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงินและท่ีไมใช
ทางการเงินโดยผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับรองของทุนหมุนเวียน 

7. สารสนเทศและการสื่อสาร (รอยละ 25) พิจารณาจากการใชสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการติดตาม   การ
ดําเนินกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาผานการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ไดครบถวน และความเสี่ยงระดับองคกรสามารถลดระดับความรุนแรงไดตามเปาหมาย   ท่ีกําหนด 

8. การติดตามผลและการประเมินผล (รอยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง 
(Control Self-Assessment : CSA) 
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รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน  

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดใหมีระบบ 
ขอรองเรียน 
ชองทาง 
การรับขอรองเรียน1

และการจัดทาํ
รายงานสรุป
เก่ียวกับขอ
รองเรียนภายใน
องคกรนําเสนอ
ผูบริหารขององคกร 

7 มีการระบุ
ชองทางรับ 
ขอรองเรียน
และมีการ

จัดทํารายงาน
สรุปนาํเสนอ 
เปนรายป 

มีการระบุ
ชองทางรับขอ

รองเรียน 
และเสนอ 

แนวทางแกไข 
พรอมทั้งมีการ
จัดทํารายงาน
สรุปนาํเสนอ 
เปนรายป 

มีการระบุ
ชองทางรับขอ
รองเรียนและ 
มีการจัดทํา
รายงานสรุป
นําเสนอเปน             
รายไตรมาส 

มีการระบุชองทาง        
รับขอรองเรียน
และเสนอแนว

ทางแกไข พรอม
ทั้งมีการจัดทํา
รายงานสรุป

นําเสนอ 
เปนรายไตรมาส 

มีการระบุ
ชองทาง 

รับขอรองเรียนและ
เสนอแนวทางแกไข  

พรอมทั้งมีการ
จัดทํารายงานสรุป
นําเสนอเปนราย

เดือน 

 

หมายเหตุ : 
1 
ชองทางการรับขอรองเรียน เชน 1. รองเรียนตอผูบริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) 2. ศูนยรับขอรองเรียน    (Call cebter / 

e-mail / webboard) 3. ตูแสดงความคิดเห็น 4. หัวหนาหนวยงาน (ตนสังกัด) และ 5. หนวยงานภายนอก 

2. การกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเส่ียง  

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดทํา/
ทบทวนคูมือการ
บริหาร 

ความเสี่ยง
1
 

8 ไมมี 
การจัดทํา/

ทบทวนคูมือ
การบริหาร
ความเสี่ยง 

ทุนหมุนเวียน 
อยูระหวาง

จัดทํา/
ทบทวนคูมือ
การบริหาร
ความเสี่ยง 

คูมือการบริหาร
ความเสี่ยงของ
ทุนหมุนเวียน 

แลวเสร็จ โดยมี
องคประกอบที่ด ี
ของคูมือครบถวน1 

ครบถวนตาม 
ระดบั 3 และคูมือการ

บริหาร 
ความเสี่ยงผานความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถวนตาม 
ระดับ 4 และ
เผยแพรคูมือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ใหกับผูบริหารและ
พนักงาน 

ในองคกร 

หมายเหตุ : 
1
องคประกอบของคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ีดี ประกอบดวย 
1. โครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกร  
2. นโยบาย วัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง  
3. การระบุความเสี่ยง  
4. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน  
5. การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการตอความเสี่ยงท่ีระบุไว  โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดคาใชจายและ

ผลประโยชนท่ีได (Cost - Benefit) และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของความเสี่ยงท่ีเหลืออยู (Residual Risk) ขององคกร   
6. การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 
ในกรณีท่ีมีคูมือการบริหารความเสี่ยงอยูแลว ใหมีการทบทวนคูมือบริหารความเสี่ยงทุกป หรือในกรณีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงดานการบริหารความเสี่ย  
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3. การระบุความเส่ียงระดับองคกร 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การระบุความเสี่ยง
ระดับองคกร1 

15 มีการระบุ
ปจจัยเสี่ยง

ระดับองคกร  
แตไม

สอดคลองกับ
กระบวนการ

ควบคุม
ภายใน 

มีการระบุ
ปจจัยเสี่ยง

ระดับองคกร  
โดยมีเกณฑ
การพิจารณา
ระบบการ
ควบคุม
ภายในที่
เพียงพอ

ควบคูไปกับ
การระบ ุ

ความเสี่ยง
ระดับองคกร 

ครบถวนตาม
ระดับ 2  

และการระบุ
ปจจัยเสี่ยง 

ระดับองคกร  
ไดพิจารณาถึง
ระดับความ

เสี่ยงที่เหลืออยู 
(Residual 

Risk) หลังจาก
การควบคุม

ภายใน 

ครบถวนตาม 
ระดับ 3 

และปจจัยเสีย่ง
ระดับองคกร  

มีความเชื่อมโยง
กับเปาหมาย

ประจําปของทุน
หมุนเวียน 

ครบถวนตาม 
ระดับ 4 

และสามารถ
แสดงถึงความ

เชื่อมโยงระหวาง
ปจจัยเสี่ยงที่

เหลืออยู 
ในปกอนหนา 

กับปที่ประเมินได
ชัดเจน 

 

หมายเหตุ : 
1 
การระบุ/บงช้ีความเสี่ยง กําหนดใหแยกเปน 4 ดาน ตามท่ีกระทรวงการคลังระบุ ไดแก ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงจากเหตุการณ
ภายนอก (Event Risk) เปนตน หรือ ความเสี่ยง 4 ดานตามหลักเกณฑของ COSO ERM ท่ีแบงออกเปน Strategic Risk / 
Operational Risk / Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) และในกรณีท่ีทุนหมุนเวียน ไมมีความเสี่ยงดานใด
ดานหน่ึง ใหอธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน 

 
4. การประเมินความรุนแรงของความเส่ียงระดับองคกร 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินระดับ
ความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงระดับ
องคกร1 
(ระดับความรุนแรง 
= โอกาส x 
ผลกระทบ) 

15 ไมมีการประเมิน
ระดับความ

รุนแรงของความ
เสี่ยงระดับ

องคกร 

มีการประเมิน
เฉพาะโอกาส

หรือ
ผลกระทบ
ของความ
เสี่ยงระดับ

องคกร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุก        
ความเสี่ยง 

ระดับองคกร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุกความเสี่ยง 
ระดับองคกร โดยใช

ฐานขอมูลของ 
ทุนหมุนเวียน  

ในการพิจารณา 

ครบถวนตาม 
ระดับ 4 รวมถึง 

มีการจัดทํา
แผนภาพ               

ความเสี่ยงระดบั
องคกร             

(Risk Profile) 2 

 

หมายเหตุ : 
1 

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ใหดําเนินการตามความเสี่ยงท่ีระบุในขอ 3, 5, 7 การกําหนดแผนงานและ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อางอิงจากขอ 4
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2 
Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงโดยรวม 
โดยแสดงเปนพิกัดของโอกาสและผลกระทบ โดยใชระดับสีแทนระดับความรุนแรง ท้ังนี้ Risk Profile จะแสดง
ใหเห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปจจัยเสี่ยงองคกร และแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงท่ีองคกร
ยอมรับได (Risk Boundary) เพ่ือใหองคกรไดกําหนดเปนเปาหมายในภาพรวมวาจะตองบริหารความเสี่ยงจนมี
ระดับความรุนแรงลดลงจนอยูในระดับดังกลาว 

 
5. การตอบสนองความเส่ียง

 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การกําหนด
แผนงานการ
บริหารความเสี่ยง
ระดับองคกร 

15 ไมมี 
การกําหนด
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการกําหนด
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

มากกวารอยละ 
50 ของความ
เสี่ยงระดับ

องคกร 

มีการกําหนด 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 
ครบทุก               

ปจจัยเสี่ยง 
ระดับองคกร 

มีการกําหนด 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

ครบทุกปจจัยเสี่ยง 
ระดับองคกร 

โดยมีการวิเคราะห 
Cost-Benefit 

ในแตละทางเลือก 

ครบถวนตามระดบั 
4 รวมถึง 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยงผาน 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 

 
6. กิจกรรมการควบคุมภายใน 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ผูบริหารสูงสุดและ
ผูบริหารระดับรอง 
มีการสอบทาน1 

รายงานทางการเงิน
และรายงานทีไ่มใช
ทางการเงิน2 

10 ไมมีการสอบ
ทานรายงาน 

 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงนิหรือ 

ที่ไมใชทางการ
เงิน 

ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทาง
การเงนิและ 

ที่ไมใชทางการเงนิ 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงนิ

และ 
ที่ไมใชทางการเงนิ 

ครบทุกไตรมาส และมี
การสอบทานที่มี

ความถ่ีมากกวาราย
ไตรมาส  

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงนิ

และ 
ที่ไมใชทางการเงนิ 
ครบทุกไตรมาส 

และมีการสอบทาน 
เปนรายเดือน 
ครบ 12 เดือน 

 

หมายเหตุ: 
1

 การสอบทานของผูบริหารหมายถึง การพิจารณาความครบถวน ถูกตอง นาเช่ือถือ เชน การรับทราบ การพิจารณารายงานในการ
ประชุม เปนตน 

2 รายงานทางการเงิน ประกอบดวย ผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบ้ืองตน งบทดลอง) และ
รายงานท่ีมิใชทางการเงิน เปนรายงานผลการดําเนินงานขององคกร เชน ผลการดําเนินงานตามภารกิจ แผนยุทธศาสตร นโยบาย
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตัวช้ีวัดทุนหมุนเวียนท่ีสําคัญ เปนตน 
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7. สารสนเทศและการส่ือสาร 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การใชสารสนเทศ
เพื่อสนับการสนุน
การติดตามการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
 
 

25 ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม
แผนบริหาร 
ความเสี่ยงได 

สามารถ
ดําเนินงาน 
ตามแผน

บริหารความ
เสี่ยงได
มากกวา 

รอยละ 50  
ของแผน 

 

ดําเนินงาน 
ตามแผน 

บริหารความ
เสี่ยงได
ครบถวน 
ครบทุก 

ปจจัยเสี่ยง 

ครบถวนตาม 
ระดบั 3 และ 

ความเสีย่งระดบั
องคกร ลดลงได

มากกวา 
รอยละ 50 

ของเปาหมายรวมตาม
แผน 

ความเสีย่ง 

ครบถวนตาม 
ระดบั 3 และ 

ระดับความรุนแรง
ของปจจัยเสี่ยง 
ทุกปจจัยเสี่ยง 

สามารถลดลงได 
ตามเปาหมาย 

ที่กําหนด 

 
8. การติดตามผลและการประเมินผล 

ประเด็นยอย 
ที่ใชพิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินผลการ
ควบคุมดวยตนเอง 
(Control Self-
Assessment : 
CSA) ครบถวนทั้ง
องคกร  
(ระดับฝาย/
หนวยงานภายใน) 

2 ไมมีการ
ประเมิน CSA 

- มีการประเมิน 
CSAไมครบถวน 

ทั้งองคกร 

- มีการประเมิน 
CSA ครบถวน 

ทั้งองคกร 

(2) การสงรายงาน 
การประเมินตนเอง 
ตามระเบียบ คตง.  
ขอ 6 

2 ไมสงผลการ
ประเมิน/สง 

ผลการประเมิน
ลาชากวา

กําหนดเวลา 

- - - ทันตาม
กําหนดเวลา 

(ภายใน 90 วัน 
นับตั้งแตสิ้นป

บัญชี) 
(3) การประเมินการ

ควบคุมอยางเปน
อิสระทั่วทั้งองคกร 
(Independent 
Assessment : IA) 

1 ไมมีการประเมิน 
IA 

- มีการประเมิน 
IA เฉพาะบาง 

CSA 

- มีการประเมิน IA 
ครบถวนทุก CSA 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 : การตรวจสอบภายใน 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําจํากัดความ : 
ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการตรวจสอบภายใน กําหนดเกณฑประเมินผลจาก

ประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กรณีทุนท่ีมีโครงสรางผูตรวจสอบภายใน 

1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน (รอยละ 20) 

พิจารณาจากการจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ การจัดทํากฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภายใน

นําเสนอคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และการใหคําปรึกษาดานการตรวจสอบ

ภายในแกฝายบริหารอยางเปนรูปธรรม 

2. ความเปนอิสระ (รอยละ 20) พิจารณาจากโครงสรางองคกรสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในมีความเปน

อิสระในการปฏิบัติงาน และความเปนอิสระเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน 

3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป (รอยละ 15 ) พิจารณาจากการจัดทํา

แผนตรวจสอบระยะยาว และการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปท่ีเปนระบบ และการนําความเห็น

ของฝายบริหารมาเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผน 

4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ (รอยละ 15) พิจารณาจากการจัดทําแนว

ทางการตรวจสอบครบทุกเรื่องท่ีตรวจสอบ และมีองคประกอบครบถวน 

5. การปดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ (รอยละ 30) 
พิจารณาจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแตการเปดการตรวจสอบ การตรวจสอบ การรายงานผลการ
ตรวจสอบ และการมีระบบในการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ 

กรณีทุนท่ีไมมีโครงสรางผูตรวจสอบภายใน 
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (รอยละ 30) พิจารณาจากการไดรับการตรวจสอบภายในประจําป

บัญชีจากผูตรวจสอบภายในของสวนราชการตนสังกัด และผูบริหารทุนหมุนเวียนไดเขารวมประชุมปด
การตรวจสอบ และไดรับรายงานผลการตรวจสอบโดยมีการรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอ  
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน   

2. การปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับจาการตรวจสอบ (รอยละ 30) พิจารณาจาก การปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะและแกไขแลวไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดและรายงานผลดังกลาวตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

3. การทบทวนโครงสรางองคกรเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการใหกองทุนมีผูตรวจสอบภายในประจํา 
(รอยละ 40) พิจารณาจากการเตรียมความพรอมท้ังโครงสรางองคกร อัตรากําลัง และบุคลากรสําหรับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจํา 
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รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบภายใน  

ประเด็นยอย
พิจารณา 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(1) บทบาท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 ไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
จัดทํากฎบัตร1 

ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว

เสร็จ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไมครบทุก
ไตรมาส เพ่ือ

พิจารณาประเด็นท่ี
สําคัญเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของ
หนวยตรวจสอบ

ภายใน2 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไตรมาสละ 
1 ครั้ง เพ่ือ

พิจารณาประเด็นท่ี
สําคัญเก่ียวกับการ

ดําเนินงานของ
หนวยตรวจสอบ

ภายใน2 
(2) การจัดทํากฎ

บัตรของหนวย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 

5 มีการจัดทํา 
กฎบัตรท่ีมี

ประเด็นสําคญั
ไมครบถวน 

- มีการจัดทํา 
กฎบัตรท่ีมี

ประเด็นสําคญั
ครบถวน 

และกฎบัตรไดรับ
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/

ผูบริหารสูงสุด 
ของทุนหมุนเวียน 

- มีการจัดทํา 
กฎบัตรท่ีม ี

ประเด็นสําคญั
ครบถวน 

และกฎบัตรไดรับ
ความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ผูบริหาร

สูงสุดของทุน
หมุนเวียนและ 

มีการแจงเวียนกฎบัตร
ใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 

(3) บทบาทของ
หนวย
ตรวจสอบ
ภายในท่ี
ครบถวน 

5 หนวยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดานขอมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

- หนวยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดานขอมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 

(Financial)การ
ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ 
(Compliance) 

และการดําเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ

องคกร 
(Operation) 

- หนวยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดานขอมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 

(Financial)การ
ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบตางๆ 
(Compliance) 

และการดําเนินงาน
ในทุกกิจกรรมของ
องคกร (Operation)  

และระบบ
สารสนเทศ 
(IT Audit) 
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ประเด็นยอย
พิจารณา 

นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(4) บทบาทในการ

ใหคําปรึกษา 
5 ไมมีการให

คําปรึกษาแก
ฝายบรหิาร 

มีการให
คําปรึกษา 

ตามแนวทาง
การตรวจสอบ3

บางเรื่อง4 

มีการใหคําปรึกษา
ตามแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ครบทุกเรื่อง 

มีการใหคําปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ5

บางสวน6 

มีการใหคําปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ
ครบถวน7 

 

หมายเหตุ : 
1 

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตองสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน

 

2 
ประเด็นท่ีสําคัญของการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การ
สอบทานแผนฝกอบรม การแตงตั้งโยกยายถอดถอนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ

 

3 
การใหคําปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การใหขอเสนอแนะจากประเด็นท่ีตรวจพบ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

 

4 
การใหขอเสนอแนะไมครบทุกประเด็นท่ีผูตรวจสอบออกขอตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ

 

5 
การใหคําปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ ซึ่งในบางครั้งทํา
หนาท่ีเปนผูประสานงาน และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูกับผูท่ีไดรับการตรวจสอบ เก่ียวกับการประเมิน
ความเสี่ยงและการบริหาร การควบคุม รวมท้ังการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

 

6 
การใหคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ เชน การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท หรือการใหคําปรึกษาโดยวาจา

 

7 
การใหคําปรึกษาอยางเปนทางการโดยมีการถาม-ตอบ โดยมีการทําหนังสือถาม-ตอบอยางเปนลายลักษณอักษร

 

 

2. ความเปนอิสระ 

ประเด็นยอยพิจารณา นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(1) โครงสรางองคกร 

มีความเปนอิสระ 

 

10 โครงสรางองคกร 
ไมสงเสรมิให
ผูตรวจสอบ

ภายในมีความ
เปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

- - - โครงสรางองคกร
สงเสริมใหผูตรวจ

สอบภายในมี
ความเปนอิสระใน

การปฏิบัติงาน 

(2) ความเปนอิสระ 
เท่ียงธรรมของ 
ผูตรวจสอบภายใน 

10 ผูตรวจสอบ
ภายในไดรับ
มอบหมายให

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ไมใชงานท่ี
เก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

- - - ผูตรวจสอบ
ภายในไมไดรับ
มอบหมายให

ปฏิบัติงานอ่ืนท่ี
ไมใชงานท่ี
เก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 
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3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําป  

ประเด็นยอยพิจารณา นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(1) การวางแผน

ตรวจสอบระยะยาว1 

/2 
 

-/5 ไมมีการ
วางแผน

ตรวจสอบระยะ
ยาว 

- แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวมีการ

ประเมินความเสี่ยง
คอนขางเปนระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวมีการ

ประเมินความเสี่ยง
เปนระบบ3 

(2) การจัดทําแผน
ตรวจสอบประจาํป 
พ.ศ. 2560 ตาม
ความเสี่ยง 

10/5 ไมมีการ
วางแผน

ตรวจสอบ
ประจําป 

- แผนการตรวจสอบ
ประจําปมีการประเมิน

ความเสี่ยงคอนขาง
เปนระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ประจําปมีการ

ประเมินความเสี่ยง
เปนระบบ 

(3)  การนําความเห็น
ของฝายบริหารมา
เปนสวนหนึ่งของ 
การจัดทําแผน 

5 ไมมีการนํา
ความเห็นของ
ฝายบริหารมา
เปนสวนหนึ่งใน

การ 
จัดทําแผน 

- มีการจัดทําหนังสือ
เพื่อใหฝายบริหาร

แสดงความเห็นในการ
จัดทําแผนการ

ตรวจสอบและฝาย
บริหารไดแสดง

ความเห็นตอบกลับมา 

- มีการสัมภาษณฝาย
บริหารซึ่งเปนสวน
หนึ่งในกระบวนการ

วางแผนการ
ตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ : 
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองมีการจัดทําแผนตรวจสอบประจํา 3 – 5 ป 

ตามฐานความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนและเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ/ผูบริหารสูงสุดอนุมัติอยางไรก็ตามแผนการ
ตรวจสอบระยะยาวตองพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายในรวมดวย 

2. หากรางประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไมไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว 
เกณฑดังกลาวจะไมนํามาประเมินผล 

3. การประเมินความเสี่ยงเปนระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดทําแผนตรวจระยะยาวท่ีชัดเจน เชน มี
กําหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงชัดเจน การกําหนดปจจัยนําเขาสําหรับการจัดทําแผนชัดเจน การกําหนด
ระยะเวลาจัดทําแผน กําหนดผูรับผิดชอบ เปนตน 
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4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

ประเด็นยอยพิจารณา นํ้าหนัก 

(รอยละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 
(1) การจัดทําแนวทาง 

การตรวจสอบ 
ที่มีองคประกอบ
ครบถวน1 

5 ไมมีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

- มีการจัดทํา 
แนวทางการ
ตรวจสอบที่มี
องคประกอบ

ครบถวน 

- มีการจัดทํา 
แนวทางการ

ตรวจสอบครบ
ทุกเร่ืองที่

ตรวจสอบและ
มีองคประกอบ

ครบถวน 
(2) การจัดทําแนว

ทางการตรวจสอบ
ตามความเสี่ยง 

10 ไมมีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

มีการจดัทาํแนว
ทางการ

ตรวจสอบไม
ตามฐานความ

เสี่ยง  
และไมครบทุก
เร่ืองที่ทาํการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทําแนว
ทางการ

ตรวจสอบไม
ตามฐานความ

เสี่ยง 
แตครบทุกเร่ือง

ที่มีการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ
ตามความ
เสี่ยง แตไม
ครบทุกเร่ือง
ที่ตรวจสอบ 

มีการจัดทํา
แนวทางการ

ตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง 
และครบทุก

เร่ืองที่
ตรวจสอบ 

 

หมายเหตุ : 
1.แนวทางการตรวจสอบมีองคประกอบครบถวน หมายถึง แนวทางการตรวจสอบตองระบุถึง 1. ขอบเขต วัตถุประสงค และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน2.การกําหนดระยะเวลาในแตละข้ันตอนของการปฏิบัติงาน(Mandays) 3.วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools)
สําหรับการตรวจสอบแตละวัตถุประสงคการตรวจสอบ 4.บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบและ 5.ผูบริหารหนวยรับตรวจท่ี
เก่ียวของ 
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5. การปดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ 

ประเด็นยอยพิจารณา นํ้าหนัก 

(รอย
ละ) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การเปดการ
ตรวจสอบอยางเปน
ทางการ1 

5 ไมมีการเปดการ
ตรวจสอบอยางเปน

ทางการ 

- - - มีการเปดการ
ตรวจสอบอยางเปน

ทางการ 

(2) การปดการ
ตรวจสอบอยางเปน
ทางการ1 

5 ไมมีการปดการ
ตรวจสอบอยางเปน

ทางการ 

- - - มีการปดการ
ตรวจสอบอยางเปน

ทางการ 

(3) รายงานผลการ
ตรวจสอบ 
มีองคประกอบ
ครบถวน2และทัน
กาล 

10 รายงานผลการ
ตรวจสอบมี
องคประกอบ

ครบถวนและสงให
หัวหนาหนวยรับ
ตรวจเกินกวา 15 
วันหลังจากปดการ

ตรวจสอบ 

- รายงานผลการ
ตรวจสอบมี
องคประกอบ

ครบถวนและสง
ใหหัวหนา

หนวยรับตรวจ
ภายใน 15 วัน
หลังจากการปด
การตรวจสอบ 

- รายงานผลการ
ตรวจสอบมี
องคประกอบ

ครบถวนและสงให
หัวหนาหนวยรับ

ตรวจภายใน 7 วัน
หลังจากการปดการ

ตรวจสอบ 

(4) มีระบบในการ
ติดตามขอเสนอแนะ
และสามารถติดตาม 
การปฏิบัติงาน 
ตามขอเสนอแนะ 
ไดอยางครบถวน 

10 ไมมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ขอเสนอแนะ 

- มีการติดตาม
การปฏิบัติงาน

ตาม
ขอเสนอแนะ
เพียงบางสวน 

- มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม

ขอเสนอแนะอยาง
ครบถวนและมีการ

รายงานผลการ
ติดตามตอ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือ
ผูบริหารสูงสดุ 

หมายเหตุ: 
1 ทุนหมุนเวียนตองมีการเปดการตรวจสอบและการปดการตรวจสอบทุกเรื่องท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบหาก

ดําเนินงานไมครบจะมีระดับคะแนนเทากับ 1.0000 คะแนนในหัวขอดังกลาว 
2 องคประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 

1. บทคัดยอสําหรับผูบริหาร 
2. วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
4. ประเด็นท่ีตรวจพบ 
5. การวิเคราะหสาเหตุและพบกระทบของประเด็นท่ีตรวจพบ  
6. ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
7. การจัดลําดับความสําคัญของขอตรวจพบและขอเสนอแนะ 
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กรณีทุนหมุนเวียนท่ีไมพรอม (โครงสรางไมมีผูตรวจสอบภายใน) 

ประเด็นหลักเพ่ือประเมินการตรวจสอบภายใน 
ประเด็นยอย
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

30 ทุนหมุนเวียน 
ไมไดรับ 

การตรวจสอบ
ภายใน

ประจําปบัญชี
จากผู

ตรวจสอบ
ภายในของ
สวนราชการ

ตนสังกัด 

- ทุนหมุนเวียน  
ไดรับ 

การตรวจสอบ
ภายในประจาํป

บัญชีจาก 
ผูตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการตน

สังกัดและไดรับ
รายงานผล 

การตรวจสอบและ
รายงานผลการ

ตรวจสอบดังกลาว
ตอคณะกรรมการ 

บริหารทุน
หมุนเวียน รับทราบ 

- ทุนหมุนเวียน ไดรับ
การตรวจสอบภายใน
ประจําปบัญชีจาก ผู
ตรวจสอบภายในของ
สวนราชการตนสังกัด 
และผูบริหารเงินทุนฯ 
ไดเขารวมประชุมปด
การตรวจสอบกับ

ผูตรวจสอบภายใน1 

และไดรับรายงานผล
การตรวจสอบและ

รายงานผลการ
ตรวจสอบดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริหาร

ทุนหมุนเวียน  
รับทราบ 

2. การปฏิบัติงาน
ตามขอเสนอแนะ 

30 ทุนหมุนเวียน 
ไมมีการ

ปฏิบัติงาน
ตาม

ขอเสนอแนะ
ที่ผูตรวจสอบ

ไดใหไวใน
รายงานผล

การตรวจสอบ 

- มีการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะแต
แกไขแลวเสร็จชา
กวาระยะเวลาที่

กําหนดและรายงาน
ผลดังกลาวตอที่

ประชุม
คณะกรรมการ

บริหารทุน
หมุนเวียน รับทราบ 

- มีการปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะและ
แกไขแลวไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนด
และรายงานผล

ดังกลาวตอทีป่ระชุม
คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนรับทราบ 

3. การทบทวน
โครงสรางองคกร
เพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับการ
ใหทุนหมุนเวียนม ี
ผูตรวจสอบ
ภายในประจาํทุน
หมุนเวียน 

40 ทุนหมุนเวียน
ไมมีการ

ดําเนินงาน 

ทุนหมุ
เวียน มีการ

แตงตัง้
คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

ทุนหมุนเวียนมีการ
จัดทํากฎบัตร
คณะกรรมการ

ตรวจสอบและไดรับ 
ความเห็นชอบจาก

คณะ
กรรมการบริหารทุน

หมุนเวียน  

มีการกําหนด
โครงสราง

และ
อัตรากําลัง

สําหรับหนวย
ตรวจสอบ
และผูตรวจ
สอบภายใน

อยางชัดเจน
3 

มีกระบวนการในการ
สรรหาบุคลากรของ

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

 
หมายเหตุ: 
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

1 การเขารวมประชุมปดการตรวจสอบผูบริหารทุนหมุนเวียน ควรมีการหารือถึงประเด็นท่ีตรวจพบและรวมหาแนวทางแกไข
ขอเสนอรวมกับผูตรวจสอบภายใน  

2 หากรายงานผลการตรวจสอบไมไดระบุขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง และเงินทุนหมุนเวียนไดมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมบริหารทุนหมุนเวียน ทราบแลวน้ัน กําหนดคะแนนตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะท่ีระดับ
คะแนน เทากับ 5.0000 

3  ทุนหมุนเวียนตองมีการกําหนดโครงสรางองคกรท่ีรองรับการมีหนวยตรวจสอบภายใน มีการกําหนดอัตรากําลังของ
บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน มีการกําหนดลักษณะงานของหนวยตรวจสอบภายใน และมีการกําหนด
คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

หนวยวัด : ระดับ 

น้ําหนัก : รอยละ 6 

คําจํากัดความ : 

• ระดับความสําเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสารสนเทศ กําหนดเกณฑประเมินผล
จากประเด็นหลักท่ีสําคัญ 2 ดาน ไดแก 

1. แผนแมบทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (รอยละ 10) พิจารณาจากการจัดทํา/
ทบทวนแผนแมบทสารสนเทศท่ีมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของทุนหมุนเวียนท้ัง
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสําคัญ โดยสามารถตอบสนองตอความตองการของทุน
หมุนเวียนไดอยางครบถวน และการจัดใหมีแผนปฏิบัติการสารสนเทศท่ีมีองคประกอบหลักท่ี
ดีครบถวนท้ังนี้ หากทุนหมุนเวียนไมมีโครงสรางทุนหมุนเวียน (หนวยงาน/ฝาย) ท่ีรับผิดชอบ
ดาน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใชหนวยงาน/ฝายของตนสังกัด ทุนหมุนเวียน
สามารถใช แผนฯของตนสั ง กัด ได  อย า ง ไร ก็ตาม  ทุนห มุน เวี ยนตองสรุปแผนฯ 
ท่ีเก่ียวของกับทุนหมุนเวียนท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรของ
ทุนหมุนเวียนท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรสําคัญและตองสรุปแผนปฏิบัติการ
สารสนเทศท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงการมีองคประกอบหลักท่ีดีครบถวน 

2. การบริหารจัดการสารสนเทศ (รอยละ 90) พิจารณาจาก  
2.1 การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

(EIS/MIS) (รอยละ 40) 
2.2 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน (รอยละ 25)  
2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน (รอยละ 25)  

หมายเหตุ:  
1. การบริหารจัดการสารสนเทศ หมายถึง การจัดใหมีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ี

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) ท่ีมีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ 
(Information มิใช Data) ท่ีงายตอการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโพ
กราฟฟก (Info graphic) เชน รูปภาพ กราฟ ฯลฯท้ังท่ีอยูบนระบบ IT และ/หรือ บน
เอกสาร ซ่ึงอยางนอยควรมี รายงานผลการดําเนินงานเทียบผลการดําเนินงานกับเปาหมาย
ในระดับทุนหมุนเวียน และระดับอ่ืนท่ีถายทอดจากเปาหมายของทุนหมุนเวียน (ฝาย/
บุคคล) ท้ังนี้ ในกรณีท่ียังไมมีระบบดังกลาว จะพิจารณาถึงรอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาหรือแผนการจัดซ้ือจัดหา  

2. ระบบท่ีสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพและ/หรือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวย
ความสะดวกตอผูใชบริการ รวมถึงระบบท่ีสนับสนุนการสื่อสาร เปนไปตาม พ.ร.ฎ. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท้ังนี้ ในกรณีท่ียังไมมีระบบ
ดังกลาว จะพิจารณาถึงรอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาหรือแผนการ
จัดซ้ือจัดหา 
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รายละเอียดเกณฑการประเมินผลในแตละดาน ดังนี้ 

1. แผนแมบทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ  
 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1.1 มีการจัดทํา/ทบทวน
แผนแมบทสารสนเทศ 
ที่มีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรทั้ง
วิสัยทัศน พนัธกิจ 
และยุทธศาสตรที่
สําคัญ 

5 ไมมีการ
จัดทํา/
ทบทวน

แผนแมบท
สารสนเทศ 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แมบทฯ แต 
ไมตอบสนอง

และ
สนับสนนุตอ

แผน
ยุทธศาสตร
ทั้งวิสัยทัศน 

ภารกิจ 
รวมทั้งกล

ยุทธของทุน
หมุนเวียน 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แมบทฯ ที่
ตอบสนอง

และ
สนับสนนุตอ

แผน
ยุทธศาสตร
ทั้งวิสัยทัศน 

ภารกิจ 
รวมทั้งกล

ยุทธของทุน
หมุนเวียน 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แมบทฯ ที่
ตอบสนอง

และ
สนับสนนุตอ

แผน
ยุทธศาสตร
ทั้งวิสัยทัศน 

ภารกิจ 
รวมทั้งกล

ยุทธของทุน
หมุนเวียน 
และมีการ

ระบุโครงการ
ที่เก่ียวของ1    
2 ประเด็น 

มีการจัดทํา/
ทบทวนแผน
แมบทฯ ที่
ตอบสนอง

และ
สนับสนนุตอ

แผน
ยุทธศาสตร
ทั้งวิสัยทัศน 

ภารกิจ 
รวมทั้งกล

ยุทธของทุน
หมุนเวียน 
และมีการ

ระบุโครงการ
ที่เก่ียวของ1   
4 ประเด็น 

1.2 แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศ ประจําป 
2561 มี
องคประกอบหลักที่ดี
ครบถวน 

5 ไมมี 
การจัดทํา
แผนปฏิบัติ

การ 

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติ

การประจําปที่
มี

องคประกอบ
หลัก2ที่ดี แต
ไมครบถวน

ตามที่กําหนด  

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติ
การประจําป

ที่มี
องคประกอบ
หลัก2 ที่ดี
ครบถวน

ตามที่กําหนด  

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปที่มี
องคประกอบ

หลัก2 ที่ดี
ครบถวน 

ตามที่กําหนด 
และมี

องคประกอบ
เพิ่มเติม3 
1 ประเด็น 

มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปที่มี
องคประกอบ

หลัก2ที่ดี
ครบถวน 

ตามที่กําหนด 
และมี

องคประกอบ
เพิ่มเติม3 
2 ประเด็น 

 

หมายเหตุ : 
1 

โครงการที่เกี่ยวของ ไดแก 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. โครงการสําหรับประชาชน/ผูใชบริการไดรับ 
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 3. โครงการการจัดใหมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน           
4. โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อชวยการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

 

2 
องคประกอบหลัก ไดแก 1. แผนงาน/โครงการ 2. เปาหมาย 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ และ 6. ผูรับผิดชอบ

 

3 
องคประกอบเพิ่มเติม ไดแก 1. การจัดกลุมและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ และ 2. ตัวชี้วัดที่แสดงความสําเร็จและผลลัพธที่คาดหวัง
ครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการ
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2. การบริหารจัดการสารสนเทศ  

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) 
(กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแลว) 

 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) ความเพียงพอ
ของระบบการ
บริหารจัดการ
สารสนเทศที่
สนับสนนุการ
ตัดสินใจของ
ผูบริหาร 
(EIS/MIS)1 

 

40 มีระบบที่มีการ
รายงานผล

การ
ดําเนินงาน  

แตขอมูลไมมี
ความทันกาล 
และไมมีการ

เทียบกับ
เปาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มี
การรายงาน

ผลการ
ดําเนินงาน ซึง่
ขอมูลมีความ
ทันกาล แตไม
มีการเทียบกับ
เปาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่มี
การรายงาน

ผลการ
ดําเนินงาน 
ซึ่งขอมูลมี
ความทัน

กาล และมี
การเทียบ

กับ
เปาหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ

ดําเนินงาน
ขอมูลมีความ
ทันกาล และมี
การเทียบกับ
เปาหมายใน
ระดับทุน

หมุนเวียน และ
ระดับอ่ืนที่

ถายทอดจาก
เปาหมายของ
ทุนหมุนเวียน 
(ฝาย/บุคคล) 

ระบบดังกลาว
มีการ

ประเมินผล
ลัพธ และ

ผลลัพธแสดงวา
ผูบริหารมีการ
ใชงานผาน

ระบบอยางเต็ม
ศักยภาพ2 

 

หมายเหตุ : 
1 
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช 
Data) ที่งายตอการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟก (Info graphic) เชน รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยูบนระบบ IT และ/หรือ 
บนเอกสาร 

2 
ตัวอยางตัวชี้วัดใชประเมินผลลัพธที่แสดงวาผูบริหารมีการใชงานผานระบบอยางเต็มศักยภาพ เชน จํานวนคร้ังเฉล่ียการเขาใชระบบของผูบริหาร
เทียบกับเปาหมาย รอยละ/ระดับความพึงพอใจของผูบริหารตอการใชงานระบบ เปนตน  
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) 
(กรณีท่ี 2 – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นยอยที่ใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) การดําเนินงาน 
ตามแผนพฒันา
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศ
ที่สนบัสนนุการ
ตัดสินใจของ
ผูบริหาร 
(EIS/MIS)1 

 

40 สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา 
รอยละ 60 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
รอยละ 80 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ  
รอยละ 100 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตามแผนพฒันา
หรือแผนการ

จัดซื้อจัดหาทุก
ประการ และ

บรรลุตาม
เปาหมายที่
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ2 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตามแผนพฒันา
หรือแผนการ

จัดซื้อจัดหาทุก
ประการ และ 
ดีกวาเปาหมาย
ที่กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ2 

 

หมายเหตุ : 
1 

ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช 
Data)ที่งายตอการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟก (Info graphic) เชน รูปภาพ กราฟ ฯลฯทั้งที่อยูบนระบบ IT และ/หรือ 
บนเอกสาร 

2
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถวงน้ําหนักตามความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากไมมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยใหความสําคัญของแผนงาน/โครงการเทากัน 

 
  

 35 
 



รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

2.2  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแลว) 

 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบท่ี
สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการแต
ระบบดังกลาวไมมี

การใชงาน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการแต
ไมใชการ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ
ผูใชบริการ 
และเปนการ
สนับสนุน

ภารกิจหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของ
ทุนหมุนเวียนมี
การประเมินผล

ลัพธ และผลลัพธ
แสดงวามผีลการ
ดําเนินงานท่ีดีกวา

เปาหมาย 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของ

ทุนหมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ 
และผลลัพธแสดง

วามีผลการ
ดําเนินงานใน
ระดับดีอยาง

ตอเน่ือง 
 

 

2.2  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 2 – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ) 

 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายในทุน
หมุนเวียน  

25 สามารถ
ดําเนินงานได

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา 
รอยละ 60 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตามแผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
รอยละ 80 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ 

รอยละ 100 

สามารถ
ดําเนินงานไดตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจดัซื้อ

จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม
เปาหมายท่ี
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ1 

สามารถ
ดําเนินงานไดตาม
แผนพัฒนาหรือ
แผนการจดัซื้อ

จัดหาทุกประการ 
และ ดีกวา
เปาหมายท่ี
กําหนดทุก
แผนงาน/
โครงการ1 

 

หมายเหตุ : 
1
การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถวงน้ําหนักตามความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากไมมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยใหความสําคัญของแผนงาน/โครงการเทากัน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบรกิารภายนอกทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 1 – ทุนมีระบบแลว) 

 
 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายนอก 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการแต
ระบบดังกลาว
ไมมีการใชงาน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการแต
ไมใชการ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ี
สนับสนุนการ

เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ

ผูใชบริการ และ
เปนการ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/

หรือสนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ตอผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ 

และผลลัพธแสดงวา
มีผลการดําเนินงาน
ท่ีดีกวาเปาหมาย 

มีระบบท่ีสนับสนุน
การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/หรือ

สนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ตอผูใชบริการ และ
เปนการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน

หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ 

และผลลัพธแสดงวา
มีผลการดําเนินงาน

ในระดับดีอยาง
ตอเน่ือง 

 
 

2.3 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
 (กรณีท่ี 2 – ทุนอยูระหวางการพัฒนาระบบ) 

 
ประเด็นยอยท่ีใช

พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 
ท่ีสนับสนุน
ผูใชบริการภายนอก
ทุนหมุนเวียน  

25 สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา 
รอยละ 60 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา
หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
รอยละ 80 

สามารถ
ดําเนินงานได

ตาม
แผนพัฒนา

หรือแผนการ
จัดซื้อจัดหา
ทุกแผนงาน/

โครงการ 

รอยละ 100 

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ 
และบรรลตุาม

เปาหมายท่ีกําหนด
ทุกแผนงาน/
โครงการ1 

สามารถดําเนินงาน
ไดตามแผนพัฒนา
หรือแผนการจัดซื้อ
จัดหาทุกประการ 

และ ดีกวา
เปาหมายท่ีกําหนด

ทุกแผนงาน/
โครงการ1 

 

หมายเหตุ : 
1 

การประเมินผลในระดับ 4 และ 5 หากมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาถวงน้ําหนักตามความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากไมมีการกําหนดน้ําหนักความสําคัญของแผนงาน/โครงการ จะพิจารณาโดยใหความสําคัญของแผนงาน/โครงการเทากัน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.5: การบริหารทรัพยากรบุคคล  

หนวยวัด  : ระดับ 

น้ําหนัก   : รอยละ 6 

คําจํากัดความ : 
 การประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนการกําหนดเกณฑชี้วัดประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคล ซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลภายในทุนหมุนเวียน เพ่ือหาสาเหตุ วิเคราะห ควบคุม 
และใหคําแนะนําในกรอบการทํางานท่ีมุงเนนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร โดยองคประกอบท่ีควรพิจารณา 
ประกอบดวย 

1. การจัดใหมีปจจัยพ้ืนฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (รอยละ 30) ประกอบดวย 
1.1 มีโครงสรางการบริหารงานทุนหมุนเวียน1 เพ่ือระบุงานและตําแหนงงาน 
1.2 มีคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 2 เพ่ือกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบและ

คุณสมบัติของแตละตําแหนงงาน (ควรสอดคลองกับยุทธศาสตรและโครงสรางทุนหมุนเวียน) 
1.3 มีงานประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล3 เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามความ

คาดหวังท่ีสอดคลองกับกลยุทธการทํางานของหนวยงานตนเอง โดยการกําหนดเปาหมาย
การทํางานจะตองทํารวมกับผูบังคับบัญชาโดยตรง 

2. การจัดทําและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติ
การประจําป (รอยละ 70)  
 โดยพิจารณาจากความสอดคลองของแผนฯ ตอยุทธศาสตรการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน 
ซ่ึงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดข้ึนมาในแตละปนั้น จะตองมีความทาทายในกรอบ
การทํางานท่ีชัดเจน เก่ียวของกับการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน และสามารถวัดผลได ตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนด 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

รายละเอียดเกณฑการประเมินผล ดังนี้  

1. ปจจัยพ้ืนฐาน (Fundamental) ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

(1) มีปจจัยพ้ืนฐาน 
(Fundamental) ใน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

30 มีปจจัยพ้ืนฐาน
แตไมครบถวน 

โดยมเีพียงปจจัย
ใดปจจัยหน่ึง 

 

มปีจจัยพ้ืนฐาน
แตไมครบถวน
โดยมเีพียง 2 
ปจจัยจาก
ท้ังหมด 3 

ปจจัย 
 

มี
ปจจัยพ้ืนฐาน

ครบถวน 
 

มปีจจัยพ้ืนฐาน
ครบถวน โดยท่ี 

- มีโครงสรางการ
บริหารงาน     

ทุนหมุนเวียนและ
คําบรรยาย

ลักษณะงานท่ี
สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธของ     

ทุนหมุนเวียนหรือ 
- มีการนําคํา
บรรยายลักษณะ

งาน (Job 
Description) 2   
ไปใชเพ่ือสรรหาผู
ดํารงตําแหนงตาม

มาตรฐาน       
ของโครงสราง            
การดําเนินงาน 

หรือ 
- มีการนําผลการ

ประเมินการ
ปฏิบัติงาน

รายบุคคล3 ไปใช
เพ่ือวางแผน

พัฒนารายบุคคล 
และเลื่อนข้ัน/ให

ผลตอบแทน 

มปีจจัยพ้ืนฐาน
ครบถวน โดยท่ี 

- มีโครงสรางการ
บริหารงาน      

ทุนหมุนเวียน 
และคําบรรยาย
ลักษณะงานท่ี
สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธของ     

ทุนหมุนเวียน 
- มีการนําคํา

บรรยายลักษณะ
งาน (Job 

Description) 2 
ไปใชเพ่ือสรรหาผู
ดํารงตําแหนงตาม

มาตรฐานของ
โครงสราง            

การดําเนินงาน 
 

- มีการนําผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงาน

รายบุคคล3 ไปใช
เพ่ือวางแผน

พัฒนารายบุคคล  
และเลื่อนข้ัน/ให

ผลตอบแทน 
 

 

หมายเหตุ:  
1   โครงสรางการบริหารงานของทุนหมุนเวียน อยางนอยตองประกอบดวย ดานนโยบายและแผนงาน ดานการเงินและบัญชี และดานกฎหมาย 
2  คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะตองมีองคประกอบหลักดังนี้ 1. ชื่อตําแหนง  2. จุดประสงคของตําแหนงงาน หรือหนาที่           

ความรับผิดชอบหลัก 3. เปาหมายของงาน 4. สายการบังคับบัญชา (งานนี้รายงานตรงตอตําแหนงใด มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหนงใดบาง              
มีเพื่อนรวมงานตําแหนงอื่นใดบางรายงานตอผูบังคับบัญชาเดียวกัน) 5. คุณสมบัติที่พึงมี เชน ประสบการณ ความรู ทักษะ สมรรถนะ                     
6. วันที่จัดทําคําบรรยายลักษณะงาน 

3   ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานใหกับทุนหมุนเวียน (ไมนับรวมลูกจางชั่วคราว ลูกจาง
งานจางเหมา) 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) ระดับความสําเรจ็
ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดาน
การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

70 
 

     

(1) การดําเนินงาน 

ตามแผน 
ปฏิบัติการฯ 1 

 ป 2560 

35 มีการดําเนินงาน
ตาม                       

แผนปฏิบัติการฯ  
ประจําปบัญชี  

2560 

ไดรอยละ 60 

มีการดําเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ 
ประจําปบัญชี  

2560 

ไดรอยละ 80 

มีการ
ดําเนินงาน

ตาม 

แผนปฏิบัติ
การฯ  

ประจําปบัญชี  
2560 

ไดรอยละ 
100 

มีการดําเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ  
ประจําปบัญชี  

2560 

ไดรอยละ 100 

โดยท่ี 

-มีผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนท่ีดีกวา
เปาหมายท่ี
กําหนดไวฯ 
ครบถวนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

หรือ 

- มีการจัดทํา
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ท่ีครอบคลุมถึง
องคประกอบตาง ๆ  
อยางครบถวน 
ไดแก ปจจัย
สําเรจ็ ปญหา/
อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ  

มีการดําเนินงาน
ตาม 

แผนปฏิบัติการฯ 
ประจําปบัญชี  

2560 

รอยละ 100 

โดยท่ี 

-มีผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนท่ีดีกวา
เปาหมายท่ี
กําหนดไวฯ 
ครบถวนทุก
แผนปฏิบัติการฯ 

และ 

- มีการจัดทํา
รายงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ท่ีครอบคลุมถึง
องคประกอบตาง ๆ  
อยางครบถวน 
ไดแก ปจจัย
สําเรจ็ ปญหา/
อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 

ประเด็นยอยท่ีใช
พิจารณา 

นํ้าหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(2) การจัดทํา/
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร
และแผน 
ปฏิบัติการฯ 
ประจําปบัญชี 
2561 

 

35 ไมมกีารจัดทํา/
ทบทวน 

แผน
ยุทธศาสตร2 และ  

แผนปฏิบัติการ
ฯ3 ประจําปบัญชี 

2561 
 

จัดทํา / ทบทวน
แผนยุทธศาสตรฯ2

หรือ 

แผนปฏิบัติการฯ3

ประจําปบัญชี  
2561              

ไดแลวเสร็จภายใน
ปบัญชี  

 

จัดทํา / 
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรฯ2

และ 

แผนปฏิบัติการ
ฯ3 ประจําป
บัญชี 2561            
ไดแลวเสร็จ

ภายในปบัญชี 

 

จัดทํา / ทบทวน
แผนยุทธศาสตรฯ2 

และ 

แผนปฏิบัติการฯ3

ประจําปบัญชี 
2561             

ไดแลวเสร็จภายใน
ปบัญชี 

และไดรับ 

ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน4
 

 

จัดทํา / ทบทวน
แผนยุทธศาสตรฯ2 

และ 

แผนปฏิบัติการฯ3

ประจําปบัญชี 
2561             

ไดแลวเสร็จภายใน
ปบัญชี 

และไดรับ 

ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ 
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน4
 

รวมท้ังมีการสื่อสาร5

ใหผูบริหาร 

และหนวยงาน
ภายใน 

ทุนหมุนเวียน 

ท่ีเก่ียวของ 
รับทราบภายใน 
ปบัญชี 2560 

 

 

หมายเหตุ:  
1  การคํานวณรอยละความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พิจารณาเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการดําเนินงานไดครบถวนและ

เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  
2 แผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล ควรพิจารณาประเด็นตาง ๆ ดังนี ้

• การวิเคราะหปจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ดานทรัพยากรบุคคล สภาวะปจจุบันและแนวโนม                  
ในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน  

• การนําปจจัยสําเร็จ ปญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใชเปนปจจัยนําเขาหนึ่งในการจัดทาํ/ทบทวนแผนยทุธศาสตรดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• การแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตรหลักของทุนหมนุเวียน  

• ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรทุนหมุนเวยีน  
• ยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล เชน ยุทธศาสตรดานการวัดและประเมินผลการดําเนินงานของทุนหมุนเวียน ยุทธศาสตรดาน

การบริหารอัตรากําลัง และยุทธศาสตรดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

• การกําหนดเปาหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแตละยุทธศาสตรที่ชัดเจน 
• การแปลงแผนยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบติัการดานบริหารทรัพยากรบุคคลประจาํป 
ทั้งนี้ หากแผนยุทธศาสตรดานบริหารทรัพยากรบุคคล ไมมีการพิจารณาในประเด็นขางตน จะมีการปรับลดคะแนนประเด็นละ 0.5000 
คะแนน จากคะแนนที่ไดจากการประเมินผลสําหรับตัวชี้วัดนี้ 

3  แผนปฏิบัติการดานบริหารทรัพยากรบุคคล ควรมีองคประกอบอยางนอย ดังนี้ 1. ชื่อแผนงาน 2. เปาประสงค 3. ชื่อหนวยงานและ                     
ชื่อผูรับผิดชอบ 4. งบประมาณ 5. ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงานในแตละขั้นตอนที่ชัดเจน 6. เปาหมายที่ทาทาย  7. ตัวชี้วัดและ                     
คาเกณฑวัดที่มีคุณภาพและสามารถนําไปติดตามและประเมินผลไดจริง 

4  คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวยีนหรือคณะอนุกรรมการดานบริหารทรัพยากรบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังและมอบหมาย 
5  การส่ือสารใหกับผูบริหารและหนวยงานภายใน ใหดําเนินการตามชองทางที่ดําเนินการที่เพียงพอและเหมาะสม โดยอยางนอยตอง

ดําเนินการตามชองทางดังนี้ 1) หนังสือเวียน หรือ 2) การประชุมชี้แจง เปนตน 
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รายละเอียดรายงานการจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน 
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจําปงบประมาณ 2560 
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กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
โทร. 021413071 
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