
รายละเอียดชี้แจงประกอบระดับ 4 และ 5  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2565 

งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรรประจำปี พ.ศ.2565 
เบิกจ่ายสะสมได้ คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

ภาพรวม 58,431,900.00 2,827,523.02 4.93 ใช้ฐานคำนวณจากงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรประจำปีและระหว่าง
เดือนไม่รวมงบประมาณที ่กรม
อนามัยยืมไปใช้ก่อน 

งบดำเนินงาน 6,084,300.00 2,564,673.02 42.15 ไม่รวมงบประมาณที่กรมอนามัย
ยืมไปใช้ก่อน 

งบลงทุน 52,347,600.00 314,600.00 0.60 งบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 
52,033,000 บาท ได้มีการ PO 
เรียบร้อยแล้ว 

 

ประมาณการค่าคะแนนที่คาดว่ากองแผนงานจะสามารถดำเนินการได้ 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนที่คาดว่าจะได้ 
1 Assessment 

- มีบทวิเคราะหส์ถานการณ์ของตวัช้ีวัด 
- มีการใช้ข้อมูล/สารสนเทศ 
1. หน่วยงานวิเคราะหส์ถานการณข์องตัวช้ีวัด 3 ปีย้อนหลัง 
2. องค์ความรู้ที่นำมาใช้ ในการเบกิจ่ายงบประมาณ 

0.5000 0.5000 
* ได้นำหลักฐานอัพโหลดขึ้น
เว็บไซต์กองแผนงานและ
ระบบ DOC ครบถ้วนแล้ว 

2 Advocacy/Intervention 
มีการกำหนดมาตรการและประเดน็ความรู้ที่ให้แก่ผูร้ับบริการ 
(C)/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี (SH) เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวช้ีวัด 
1. มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการดำเนินงานของ
หน่วยงาน (ใช้แนวทาง PIRAB บางตัวหรือทุกตัว) 
2. มีประเด็นความรู้ทีส่ื่อสารให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

0.4000 0.4000 
* ได้นำหลักฐานอัพโหลดขึ้น
เว็บไซต์กองแผนงานและ
ระบบ DOC ครบถ้วนแล้ว 

3 Management and Governance 
- มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
- มีมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (SOP)/โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
1. มีช่ือกิจกรรม แผนการขับเคลื่อน มาตรการ แผนการ
ขับเคลื่อนประเด็นความรู้ เปา้หมาย กำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินการ 
2. ผลการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
4. มี SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ 

0.4000 0.4000 
* ได้นำหลักฐานอัพโหลดขึ้น
เว็บไซต์กองแผนงานและ
ระบบ DOC ครบถ้วนแล้ว 



5. มีรายงานการติดตามการดำเนนิงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองฯ
ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน ภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป 
6. มีรายงานผลติดตามเร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
ณ วันท่ี 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์
ภายในวันท่ี 20 ของทุกเดือน 

4 Out put ผลผลิต 
ร้อยละการเบิกจา่ยงบประมาณสะสมของหน่วยงาน ตาม
เป้าหมายที่กรมอนามยักำหนดไวแ้ยกเป็นรายจ่ายประจำและ
รายจ่ายลงทุน 
รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
 

รายจ่าย เป้าหมายร้อยละ คะแนนเตม็ 
1.รายจ่ายประจำ 45.00 1.2000 
2.รายจ่ายลงทุน 51.00 1.8000 

รวมคะแนน - 3.0000  

3.0000  
1.1452 

* ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณสะสมของกอง
แผนงาน 
1. รายจ่ายประจำ ร้อยละ 
42.15 = 1.1240 
2. รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 
0.60 = 0.0212 

 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนที่คาดว่าจะได้ 

5 Out come ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม (งบ
ดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน) ของหน่วยงาน ตาม
เป้าหมายที่กรมอนามยักำหนด ดังนี้ 
 

ระยะเวลา เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

คะแนนเตม็ 

1.รอบ 5 เดือนแรก 
(ต.ค.64 - ก.พ.65) 

45 0.7000 

 

0.7000  
0.0767 

* ร้อยละผลการเบิกจ่าย
งบประมาณสะสมในภาพรวม
ของกองแผนงานร้อยละ 4.93 
= 0.0767 
 

คะแนนรวม 5 2.5219 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 1 

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) และรายงานการประชุมคณะทำงานติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ดำเนินการรายงานผลขึ้นเว็บไซต์กองแผนงาน (พ.ย.64 - ก.พ.65) สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองแผนงานตามลิ้งนี้ 
➔ https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3 

 

รายงานประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(พ.ย.64 - ก.พ.65) 

ดำเนินการรายงานผลขึ้นเว็บไซต์กองแผนงาน (พ.ย.64 - ก.พ.65) สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กองแผนงานตามลิ้งนี้ 
➔ https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3
https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3


เอกสารแนบ 2 
ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนแรก) 

 
 
ที ่

 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอน 

 
 

เป้าหมาย 
(จำนวน) 

 
 

หน่วยนับ 

 
 

วันที่เร่ิม
กิจกรรม 

 
 

วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน  
 

หมายเหตุ 
ไม่ได้

ดำเนินการ/อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ
ครบถ้วน 

1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1 เรื่อง 19 ต.ค.64 19 ต.ค.64  √ ดำเนินการแล้ว
ครบถ้วน 

2 วิเคราะหส์ถานการณ์ของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 
2562, 2563, 2564) 

1 เรื่อง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64  √ ดำเนินการแล้ว
ครบถ้วน 

3 ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการ
และเบิกจา่ยเงินงบประมาณ 

1 เรื่อง 16 พ.ย.64 30 พ.ย.64  √ ดำเนินการแล้ว
ครบถ้วน 

4 มาตราการขับเคลื่อนการดำเนินงานเบิกจ่าย
งบประมาณ และประกาศเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

1 เรื่อง 1 พ.ย.64 30 พ.ย.64  √ ดำเนินการแล้ว
ครบถ้วน 

(พ.ย.64 - ก.พ.65) 
5 จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณ (รบจ.1) (พ.ย.64 - ก.พ.65) โดย
ใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS กองคลัง 

4 ครั้ง 18 พ.ย.64 20 ก.พ.64  √ ดำเนินการแล้ว
ครบถ้วน 

6 ประชุมคณะทำงานตดิตามเร่งรดัการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(พ.ย.64 - ก.พ.65) 

4 ครั้ง 18 พ.ย.64 20 ก.พ.64  √ ดำเนินการแล้ว
ครบถ้วน 

(พ.ย.64 - ก.พ.65) 
7 จัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 5 
เดือนแรก (พ.ย.64 - ก.พ.65) 

1 เรื่อง 20 ก.พ.64 28 ก.พ.64  √ ดำเนินการแล้ว
ครบถ้วน 

(พ.ย.64 - ก.พ.65) 
หมายเหตุ : มีการอัพโหลดข้อมูลขึน้เว็บไซต์ กองแผนงาน กรมอนามยั → https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2-3


เอกสารแนบ 3 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 



 



 

 



 


