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1. การก าหนดกรอบหลกัเกณฑ์การประเมินผล
    1.1 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ พิจารณากรอบหลักเกณฑ์ฯ
    1.2 กรมบัญชกีลางแจง้กรอบหลักเกณฑ์ฯ ให้ทุนหมุนเวียนทราบ

    1.3 กรมบัญชกีลางจดัประชมุชีแ้จงกรอบหลักเกณฑ์ฯ
2. การจดัท าร่างตวัชีว้ดั
    2.1 ทุนหมุนเวยีนจดัส่งร่างตัวชีว้ัดการประเมินผลฯ
    2.2 กรมบัญชกีลาง ที่ปรึกษา และทุนหมุนเวยีนประชมุหารือ
ร่างตัวชีว้ัดการประเมินผลฯ
    2.3 คณะท างานจดัท าบันทึกฯ พิจารณาร่างตัวชีว้ัดการประเมินผลฯ

    2.4 คณะท างานจดัท าบันทึกฯ พิจารณาความเห็นแยง้ (ถา้มี)
3. การลงนามในบันทึกขอ้ตกลงฯ
    3.1 กรมบัญชกีลางจดัส่งบันทึกขอ้ตกลงฯ ให้ทุนหมุนเวียนลงนาม

    3.2 ทุนหมุนเวยีนลงนามและส่งคืนบันทึกขอ้ตกลงฯ1

    3.3 กระทรวงการคลงัลงนามในบันทึกขอ้ตกลงฯ

4. การจดัสง่รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส2

    4.1 ทุนหมุนเวียนจดัส่งรายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1)

    4.2 ทุนหมุนเวียนจดัส่งรายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)
    4.3 ทุนหมุนเวียนจดัส่งรายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)

หมายเหตุ :         ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชเีป็นปีงบประมาณ ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชเีป็นปีปฏทิิน ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชเีป็นปีงบประมาณ/ปีปฏทิิน
                     1กรณีทุนหมุนเวียนด าเนินการล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนด จะถกูปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน (สูงสุดไม่เกนิ 1.0000 คะแนน)
              (ภายใน 30 วัน นับจากวันที่กรมบัญชกีลางส่งบันทึกขอ้ตกลงฯ และกรณีมีความเห็นแยง้ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กรมบัญชกีลางส่งบันทึกขอ้ตกลงฯ)
                     2กรณีทุนหมุนเวียนด าเนินการล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนด จะถกูปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน (สูงสุดไม่เกนิ 1.0000 คะแนน)

ปฏทิินการปฏบิตัิงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปบีญัชี 2564

กิจกรรม
ปีบัญช ี2563 ปีบัญช ี2564 ปีบัญช ี2565

ปีบัญชี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงมาก ท าให้ทุนหมุนเวียน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ได้ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ ให้ทุนหมุนเวียนน าเสนอตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัดด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสยี และด้านการ
ปฏิบัติการ ของปีบัญชี 2563 โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับกรอบหลกัเกณฑ์ฯ ประจ าปีบัญชี 2564 ต่อคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส าหรับจัดท าบันทึกข้อตกลงการประเมนิผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564  
และจัดส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
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5. การประเมินผลการด าเนินงานงวดสิน้ปีบัญชี
    5.1 ทุนหมุนเวยีนจดัส่งเอกสารประกอบการประเมินผลฯ 

งวดส้ินปีบัญชี3

    5.2 ที่ปรึกษาประมวลผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน

    5.3 กรมบัญชกีลางจดัส่งผลการประเมิน (เบื้องต้น) 
ให้ทุนหมุนเวียน
    5.4 ทุนหมุนเวียนอทุธรณ์ผลการด าเนินงานงวดส้ินปีบัญชี

    5.5 คณะท างานจดัท าบันทึกฯ พิจารณาผลการด าเนินงาน
และอทุธรณ์

    5.6 คณะอนุกรรมการประเมินผลฯ พิจารณาผลการด าเนินงาน
งวดส้ินปีบัญชี
    5.7 กรมบัญชกีลางจดัส่งผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์) 
ให้ทุนหมุนเวียน

    5.8 กรมบัญชกีลางจดัส่งผลการประเมิน (ฉบับสมบูรณ์) 
ให้ปลัดกระทรวงเจา้สังกดัของทุนหมุนเวียน
    5.9 กรมบัญชกีลางน าเสนอผลการประเมินผลในภาพรวม
ต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน และคณะรัฐมนตรี

6. การประกาศผลรางวลัทุนหมุนเวยีนดเีดน่

    6.1 คณะท างานตดัสนิรางวลัทุนหมุนเวยีนดเีดน่ พิจารณาหลักเกณฑ์
การตัดสินรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น
    6.2 คณะท างานตดัสนิรางวลัทุนหมุนเวยีนดเีดน่ ตัดสิน
ทุนหมุนเวียนที่ได้รับรางวัลฯ
    6.3 กรมบัญชกีลางจดังานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น

หมายเหตุ :         ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชเีป็นปีงบประมาณ ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชเีป็นปีปฏทิิน ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชเีป็นปีงบประมาณ/ปีปฏทิิน

             3กรณีทุนหมุนเวียนด าเนินการล่าชา้กว่าระยะเวลาที่ก าหนด จะถกูปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน (สูงสุดไม่เกนิ 1.0000 คะแนน)

กิจกรรม
ปีบัญช ี2563 ปีบัญช ี2564 ปีบัญช ี2565

ปฏทิินการปฏบิตัิงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปบีญัชี 2564
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7. การด าเนินงานแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา/ฟ้ืนฟู4

    7.1 กรมบัญชกีลางแจง้ผลการประเมินผลด าเนินงานงวดส้ินปีบัญชใีห้
ทุนหมุนเวียน

    7.2 ทุนหมุนเวยีนจดัท าแผนฟื้นฟู5 หรือแผนปรับปรุงพัฒนา6

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนเสนอคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจดัส่งแผนฯ
 ให้กรมบัญชกีลาง

    7.3 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ

    7.5 กรมบัญชกีลางสรุปผลการด าเนินงานเสนอคณะอนุกรรมการฯ

หมายเหตุ :         ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชเีป็นปีงบประมาณ ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชเีป็นปีปฏทิิน ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชเีป็นปีงบประมาณ/ปีปฏทิิน

             4การด าเนินงานแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา/ฟื้นฟู พิจารณาจากผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ณ ส้ินปีบัญช ี2562

             5ทุนหมุนเวียนจดัท าแผนฟื้นฟู หมายถงึ ทุนหมุนเวียนที่มีคะแนนผลการประเมินเฉล่ียภาพรวมต่ ากว่า 3.0000 คะแนน

             6ทุนหมุนเวียนจดัท าแผนปรับปรุงพัฒนา หมายถงึ ทุนหมุนเวียนที่มีคะแนนผลการประเมินในภาพรวมเฉล่ีย 3.0000 คะแนนขึน้ไป แต่คะแนนผลการประเมินด้านใดด้านหนึ่งต่ ากว่า 3.0000 คะแนน

             7ทุนหมุนเวียนต้องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ เป็นรายไตรมาส ให้กรมบัญชกีลางภายในหนึ่งเดือนหลังส้ินไตรมาส

    7.4 ทุนหมุนเวยีนด าเนินการตามแผนฯ และรายงานผล

การด าเนินงานให้กรมบัญชกีลางทราบเป็นรายไตรมาส7

ปฏทิินการปฏบิตัิงานการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปบีญัชี 2564

กิจกรรม
ปีบัญช ี2563 ปีบัญช ี2564 ปีบัญช ี2565



กิจกรรม/ขั้นตอน ก าหนดเวลา การปรับลดคะแนน

1.1 กรมบญัชีกลางแจ้งกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล
ใหท้นุหมุนเวยีนทราบ

เดือนพฤษภาคม 

1.2 ทนุหมุนเวียนจัดส่งตัวชี้วดัการประเมินผลฯ เดือนสิงหาคม (ทนุปงีบประมาณ)
เดือนพฤศจิกายน (ทนุปปีฏทินิ)

1.3  กรมบญัชีกลางจัดส่งบนัทกึข้อตกลงฯ 
ใหท้นุหมุนเวยีนลงนาม

เดือนตุลาคม (ทนุปงีบประมาณ)
เดือนมกราคม (ทนุปปีฏทินิ)

1.4 ทนุหมุนเวียน
      1.4.1 ลงนามและส่งคืนบนัทกึข้อตกลงฯ หรือ
      1.4.2 ส่งความเหน็แย้ง (ถ้าม)ี และบนัทกึข้อตกลงฯ

ภายใน 30 วนั นับจากวนัที่
กรมบญัชีกลางส่งบนัทกึข้อตกลงฯ

ทนุหมุนเวียนที่ด าเนินการล่าช้าจะถูก
ปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน

1.5 คณะท างานจัดท าบนัทกึข้อตกลงฯ พจิารณา
ความเหน็แย้ง (ถ้าม)ี

ภายใน 30 วนั นับจากวนัที่
กรมบญัชีกลางได้รับแจ้ง

1.6 ทนุหมุนเวียนลงนามและส่งคืนบนัทกึข้อตกลงฯ 
ภายหลังจากคณะท างานจัดท าบนัทกึข้อตกลงฯ พจิารณา
ความเหน็แย้ง (ถ้าม)ี

ภายใน 15 วนั นับจากวนัที่
กรมบญัชีกลางจัดส่งบนัทกึข้อตกลงฯ

ทนุหมุนเวียนที่ด าเนินการล่าช้าจะถูก
ปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน

2.1 ทนุหมุนเวียนจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 - 3)

ภายในหนึ่งเดือนหลังส้ินไตรมาสนั้น ๆ ทนุหมุนเวียนที่ด าเนินการล่าช้าจะถูก
ปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน

2.2 ทนุหมุนเวียนจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประเมินผลฯ งวดส้ินปบีญัชี

ภายใน 45 วนั นับแต่วนัส้ินปบีญัชี ทนุหมุนเวียนที่ด าเนินการล่าช้าจะถูก
ปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน

2.3 กรมบญัชีกลางจัดส่งผลการด าเนินงาน
งวดส้ินปบีญัชีใหท้นุหมุนเวยีน

ภายใน 150 วนั นับแต่วนัส้ินปบีญัชี

2.4 กรมบญัชีกลางส่งผลส้ินปบีญัชี (ทนุปงีบประมาณ
และทนุปปีฏทินิ) ใหป้ลัดกระทรวงเจ้าสังกัด
ของทนุหมุนเวยีน

ภายใน 180 วนั นับแต่วนัส้ินปบีญัชี

2.5 กรมบญัชีกลางรวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินงานในภาพรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
นโยบายการบริหารทนุหมุนเวยีน และคณะรัฐมนตรี

ภายใน 180 วนั นับแต่วนัส้ินปบีญัชี

กรมบญัชีกลางจัดงานมอบรางวลัทนุหมุนเวยีนดีเด่น
ประจ าปี

ภายในไตรมาสที่ 4 ของปบีญัชี 2564

เงื่อนไขการประเมนิผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน
ตามปฏิทินการปฏิบัตงิานการประเมนิผลการด าเนินงานทุนหมนุเวียน ประจ าปีบัญช ี2564

1. การจัดท าบนัทกึข้อตกลง

2. การประเมินผล

3. การประกาศผลรางวัลทนุหมุนเวียน

หมายเหตุ :  1.  ทนุหมุนเวยีนที่ด าเนินการล่าช้าจะถูกปรับลดคะแนนวนัละ 0.0500 คะแนน ใน 4 กิจกรรม/ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น 
                     โดยจะปรับลดสูงสุดไม่เกิน 1.0000 คะแนน จากคะแนนรวมของผลการด าเนินงานของทนุหมุนเวยีน ณ ส้ินปบีญัชี
                2.  คณะท างานจัดท าบนัทกึข้อตกลงฯ หมายถึง คณะท างานจัดท าบนัทกึข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานทนุหมุนเวยีน


