
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564  

งบประมาณ  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ประจำปี พ.ศ. 2564  
เบิกจ่ายสะสมได้  คิดเป็นร้อยละ  หมายเหต ุ 

ภาพรวม 32,583,515.00  31,085,051.66 95.40 
ใช้ฐานการคำนวณจากงบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรรทั้งหมด  

งบดําเนินงาน 4,883,015.00  4,167,851.66 85.35 

ใช้ฐานการคำนวณจากงบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรรประจำปี, เงินท่ีไดร้ับ
จัดสรรเพิ่มระหว่างปี และเงินยมื  
รวมเป็นเงิน จำนวน 4,883,015.00 บาท 

งบลงทุน 27,700,500.00  26,917,200.00 97.17 
งบลงทุนท่ียังไม่ไดเ้บิกจ่าย ได้มีการ  
PO แล้ว จำนวน 783,300.00 บาท  

 

2. รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) และรายงานการประชุมคณะทำงาน

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      ดำเนนิการรายงานผลขึ้นเวบ็ไซด์กองแผนงาน (มี.ค. 64 – ก.ค. 64) สามารถตรวจสอบไดท้ี่เว็บไซต์กองแผนงาน  
      ตาม Link นี้                https://planning.anamai.moph.go.th/th/disbursement 
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3. ประมาณการค่าคะแนนที่กองแผนงานจะสามารถดำเนินการได้ 

ระดับ  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน  คะแนนทีจ่ะได ้ 

1  Assessment มกีารวิเคราะห์ Assessment 
หน่วยงานวิเคราะห์ Assessment จำนวน  4 ข้อ  
(จาก 30 ข้อท่ี กพร.กำหนดไว้) 
และนำหลักฐานข้อมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต ์

0.5000  0.5000  

 * ไดน้ำหลักฐานอัพโหลดขึ้นเว็บไซต    

กองแผนงานและระบบ DOC      
ครบถ้วนแลว  

2  Advocacy/Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ท่ีให้แก่
ผู้รับบริการ 
1. มีการกำหนดมาตรการและประเดน็ความรู้ที่ให้แก่

ผู้รับบริการ มมีาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณ และประกาศเป็นแนว
ทางการดำเนินงานของหน่วยงาน (ใช้แนวทาง PIRAB บาง
ตัวหรือทุกตัว)   

2. มีประเด็นความรู้ที่สื่อสารให้กับบคุลากรภายในหน่วยงาน 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  

0.4000  

  

  

  

0.4000  
 * ได้นำหลักฐานอัพโหลดขึน้เว็บไซต์   
กองแผนงานและระบบ DOC  
ครบถ้วนแล้ว 

3  Management and Governance 

มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 
หน่วยงานนำหลักฐานข้อมลูอัพโหลดขึ้นเว็บไซต ์
1. มีชื่อกิจกรรม แผนการขับเคลื่อนมาตรการ แผนการ

ขับเคลื่อนประเด็นความรู้  เป้าหมาย กำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินการ 

2. ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน  
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด   
   การเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ 

ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 
ของเดือน ถัดไป  

5. มีรายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจ่าย 
   งบประมาณ (รบจ.1) และผลการประชุม 
   เร่งรัดติดตามฯ พร้อมนำข้อมลูอัพโหลด 
   ขึ้นเว็บไซต์ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน  
 

0.4000  0.4000  
 * ไดน้ำหลักฐานอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ 

กองแผนงานและระบบ DOC  
ครบถ้วนแล้ว  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ  เกณฑการให้คะแนน  คะแนน  คะแนนทีจ่ะได ้ 

4  Out put ผลผลิต 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงาน ตาม
เป้าหมายที่กรมอนามยักำหนดไว้ แยกเป็นรายจ่ายประจำ
และรายจ่ายลงทุน 

รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม 2564 

รายจ่าย  เป้าหมายร้อยละ คะแนนเต็ม 

1. รายจ่ายประจำ 85.00  1.2000  

2. รายจ่ายลงทุน 100.00  1.8000  

รวมคะแนน -  3.0000  

 
 

3.0000  2.9491  

* ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
สะสมของกองแผนงาน       
1. รายจ่ายประจำป ร้อยละ 85.35  
      = 1.2000  
2. รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 97.17  
      = 1.7491  

5   Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด  
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม  
  

ระยะเวลา 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

  คะแนนเต็ม 

1. รอบ 5 เดือนหลัง  
   (มี.ค. – ก.ค. 64) 

85  0.7000 

 
 

0.7000  
  
  
  
  
  
  

0.7000  

* ร้อยละผลการเบิกจ ่ายงบประมาณ   
สะสมในภาพรวมของกองแผนงาน  
ร้อยละ 95.40 = 0.7000  

  
  
  

 
คะแนนรวม  5  4.9491  



 
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วยนับ 
วันที่เริ่ม
กิจกรรม 

วันที่สิ้นสุด 

ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ ไม่ได้ดำเนินการ/ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

ดำเนินการครบถ้วน 

1 จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รบจ.1) (มี.ค.64 – ก.ค.64) 
โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง 

5 ครั้ง 15 มี.ค.64 20 ก.ค.64   ✓ 

ดำเนินการแล้วครบถ้วน      
(มี.ค.64 - ก.ค.64) 

2 ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (มี.ค.64 – ก.ค.64) 

5 ครั้ง 15 มี.ค.64 20 ก.ค.64   ✓ 

ดำเนินการแล้วครบถ้วน      
(มี.ค.64 - ก.ค.64) 

3 จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 – ก.ค.64) 

1 เรื่อง 20 ก.ค.64 30 ก.ค.64   ✓ ดำเนินการแล้วครบถ้วน  

4 ประชุมกองแผนงาน/ประชุมติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดและรายงานผลการ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามตัวชี้วัด
ที ่2.3 รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.64 – ก.ค.64) 

5 ครั้ง 2 เม.ย.64 30 ก.ค.64   ✓ 

ดำเนินการแล้วครบถ้วน      
(มี.ค.64 - ก.ค.64) 

 

หมายเหตุ    มีการอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ กองแผนงาน กรมอนามัย              https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-3 
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