น

ายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
มอบรางวัล “ทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำ�ปี 2560”
โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบ
รัฐบาล เมือ่ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
ในโอกาสนี้ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียน
ดี เ ด่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ครั้ ง นี้ เ ป็ น ปี ท่ี 10 แล้ ว
ในปีน้ีนอกจากจะให้ความสำ�คัญกับการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของแต่ละทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลทีด่ แี ล้ว ยังมุง่ พัฒนาไปสู่ Thailand
4.0 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการขับเคลือ่ นนโยบายของ
รัฐบาล และการน้อมนำ� “หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาประเทศ
เพือ่ ให้เกิดสังคมทีม่ คี วามเพียงพอ และช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
พร้อมทัง้ ลดความเหลือ่ มล้�ำ
ทั้งนี้ ทุนหมุนเวียนถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ของภาครัฐในการตอบสนองนโยบายด้านต่างๆ
ของประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การบริ ห ารและพั ฒ นาประเทศทั้ ง ทางตรงและ

ทางอ้อม ซึง่ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้
ทุนหมุนเวียนทุกแห่งสามารถดำ�เนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผ่านระบบประเมินผลการดำ�เนินงาน
ของทุ น หมุ น เวี ย นที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกำ � หนดขึ้ น
และปัจจุบนั มีทนุ หมุนเวียนทีก่ รมบัญชีกลางกำ�กับ
ดูแล จำ�นวน 116 ทุน มูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 30
พฤษภาคม 2560 อยูท่ ่ี 3.738 ล้านล้านบาท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวอีกว่า การมอบ
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รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นปีท่ี 10
มุง่ สู่ Thailand 4.0

รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่ สำ � คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาทุ น หมุ น เวี ย นทั้ ง ด้ า น
การบริหารและการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์การประเมินผลทีก่ �ำ หนด โดยมีเป้าหมาย
ให้ ทุก ทุ น หมุ น เวี ย นมี ม าตรฐานการดำ � เนิ น งาน
เช่นเดียวกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศต่อไป
สำ�หรับทุนหมุนเวียนทีไ่ ด้รบั รางวัลประจำ�ปี

2560 มีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 16 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภท
รางวัล ดังนี้
1. รางวั ล ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการบริ ห าร
จัดการดีเด่น จำ�นวน 6 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนเพือ่
การพัฒนาระบบมาตรวิทยา 2) กองทุนหมุนเวียน
เพือ่ การกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน 3) เงินทุน
หมุนเวียนเพือ่ การชลประทาน 4) เงินทุนหมุนเวียน
ศูนย์อำ�นวยการสร้างอาวุธ 5) กองทุนประกัน
วินาศภัย และ 6) กองทุนจัดรูปทีด่ นิ เพือ่ พัฒนา
พืน้ ที่
ซึ่ ง มอบให้ กั บ ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี ก ารจั ด การ
บริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุม
ตามกรอบการประเมินด้านการบริหารพัฒนา ใน 6
หัวข้อ คือ 1) บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
2) การบริหารความเสีย่ ง 3) การควบคุมภายใน
4) การตรวจสอบภายใน 5) การบริหารจัดการ
สารสนเทศ และ 6) การบริหารทรัพยากรบุคคล
2. รางวัลการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น
จำ�นวน 3 ทุน ได้แก่ 1) กองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 2) กองทุนน้�ำ มันเชือ้ เพลิง และ 3) กองทุน
บริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ นประเทศ
ประเภทชมเชย 1 ทุน ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียน

เพือ่ การชลประทาน
รางวัลนีจ้ ะประเมินทุนหมุนเวียนทีม่ กี ารพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลของ
การดำ � เนิ น งานตามเป้ า หมายหรื อ มาตรฐาน
ทีก่ �ำ หนดไว้ให้ดยี ง่ิ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
3. รางวัลผลการดำ�เนินงานดีเด่น จำ�นวน 5
ทุน ได้แก่ 1) กองทุนสนับสนุนการวิจยั 2) เงินทุน
หมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
3) กองทุนสิง่ แวดล้อม 4) กองทุนเพือ่ การพัฒนา
ระบบสาธารณสุข และ 5) กองทุนหมุนเวียนเพือ่
การกูย้ มื แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน ซึง่ เป็นทุนหมุนเวียน
ทีม่ ผี ลการดำ�เนินงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำ�เนิน
งานตามแผนงาน/โครงการที่กำ�หนดไว้ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจ
4. รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศ จำ�นวน
1 ทุน ได้แก่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็น
รางวั ล ที่ ย กย่ อ งชมเชยให้ กั บ ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มี
การบริหารจัดการทีด่ ี มีผลการดำ�เนินงานในระดับ
ดีเด่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี อันนำ�ไปสู่
การสร้างความยัง่ ยืนขององค์กร
การมอบรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นแรงผลักดัน
ทุ น หมุ น เวี ย นเร่ ง พั ฒ นาผลการดำ � เนิ น งานให้ มี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยสร้างขวัญกำ�ลังใจแก่
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านให้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เนื่องจากจากทุนหมุนเวียนมีส่วน
ในการส่งเสริม ผลักดัน กระตุน้ พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน อั น จะนำ �ไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศต่อไปอย่างยัง่ ยืน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียน
ให้ทุนหมุนเวียนทราบเกี่ยวกับการกำ�หนดแผน
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเป็น
กรอบหลักในการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อการวิจัย
และนวัตกรรม ซึง่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
ทั้ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางได้ ช้ีแ จงกรอบหลั ก เกณฑ์
การประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานทุ น หมุ น เวี ย น
ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2561 แล้ว เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน
ที่ผ่านมา และจะเริ่มใช้เป็นตัวชี้วัดประเมินผล
การดำ�เนินงานตั้งแต่รอบการประเมินผลปี 2561
เป็นต้นไป
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