
ตัวช้ีวัดที่ 1.2 : ระดับความส าเร็จของการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คะแนนตัวช้ีวัด : 5 คะแนน 
ค าอธิบาย  :  

 เป็นการวัดระดับความส าเร็จของการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพ่ือให้การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อ ง มี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 การประเมินผล พิจารณาจากการด าเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 พิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 -จัดท านโยบายการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่
ครอบคลุมทุกประเด็นงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
-จัดท าค าของบประมาณเบื้องต้น (Preceiling) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (รอบที่ 1)  
ส่งส านักงบประมาณ 

1 

2 - จัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบท่ี 2) ส่งส านักงบประมาณ 
-จัดท าเอกสาร/ข้อมูลค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ print 
out จากระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ภายในเวลาที่ก าหนด 

1 

3 - จัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในเวลา
ที่ก าหนด 

1 

4 -จัดท าเอกสารบทสรุปวงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
-จัดท าเอกสารสรุปรายละเอียดข้อมูลตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 10 กรมอนามัย ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

1 

5 -จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอ
ต่อส านักงบประมาณ ภายในเวลาที่ก าหนด 

1 

รวม 5 
 
**** ถ้าเป็นตัวช้ีวัดแบบ Hybrid  ในเกณฑ์การให้คะแนนข้ันตอนท่ี 3-5 ให้ก าหนดเป็นเป้าหมายผลผลิตหรือผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด  
 
 
 
 
 



เป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละรอบการประเมิน : 
 

ระดับขั้น
ความส าเร็จ 

รอบการประเมิน / คะแนนการประเมิน 
6 เดือนแรก คะแนน 6 เดือนหลัง คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 - นโยบายการจัดท าค าขอฯปี 2560 
- กรอบวงเงินค าของบประมาณฯ       
ปี 2560 เบื้องต้น (Preceiling) 

2.5 - - 

ขั้นตอนที่ 2 - กรอบวงเงินค าขอฯ ปี 2560 (รอบ 2)  
- เอกสารค าของบประมาณฯ ปี 2560 
จากระบบ 

2.5 - - 

ขั้นตอนที่ 3 - - เอกสารประกอบการชี้แจง
งบประมาณฯ ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ปี 2560 

1.5 

ขั้นตอนที่ 4 - - บทสรุปวงเงินงบประมาณฯ       
ปี 2560 ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

1.5 

ขั้นตอนที่ 5   แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณฯ ปี 2560    
กรมอนามัย 

2 

คะแนนรวม  5  5  
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 
1. เอกสารค าของบประมาณฯ ปี 2559 กรมอนามัย 
2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ 
ปี 2559 กรมอนามัย 

1 ชุด 
 

1 ชุด 

  1 ชุด 
 

1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักฐานอ้างอิง/แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. แหล่งข้อมูล   : 

1) นโยบายการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2) กรอบวงเงินค าของบประมาณเบื้องต้น (Preceiling) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 1)  
3) ค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 2)  
4) เอกสารค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ print out จากระบบ

งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)  
5) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
6) เอกสารสรุปวงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ 
7) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย 

 
2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงานจริง 

 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด   : นายสืบพงษ ์ ไชยพรรค  เบอร์ติดต่อ:  0 2590 4281-2 
  :    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    : นางจารุทัศน์  ตั้งกีรติชัย  เบอร์ติดต่อ:  0 2590 4302 
  :   : นางสาวสิริรัตน์  อยู่สิน  เบอร์ติดต่อ:  0 2590 4302 
หน่วยงาน    : กองแผนงาน 
 


