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12/10/2565 
หน่วยงานเจ้าภาพ กองคลัง 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
หน่วยงานที่รับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย    
คำนิยาม - การเบิกจ่ายงบประมาณ คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  3 ประเภท  ดังนี้  
1. ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายทีไ่ด้รับจัดสรร ยกเว้นงบบคุลากร) 
2. รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบอุดหนนุ และงบรายจา่ยอืน่) 

   3. รายจ่ายลงทนุ (ถ้าม)ี 
  - เป้าหมายการเบิกจ่าย                                                                                

   การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัยอ้างอิงจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงการคลัง    

 

ประเภทรายจ่าย 
เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ) 

รอบ 5 เดือนแรก รอบ 5 เดือนหลัง 
ภาพรวม 45 85 
รายจ่ายประจำ 45 85 
รายจ่ายลงทุน 51 100 

- เกณฑ์การพิจารณา 
1. พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ในรอบ 5 เดือนแรก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
และรอบ 5 เดือนหลัง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

1) ภาพรวม คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมทุกงบประมาณรายจ่าย (ยกเว้น 
  งบบุคลากร) ที่หน่วยงานได้รบัจัดสรร ณ วันสุดท้ายของการเบกิจ่ายในแต่ละรอบ 

2) รายจ่ายประจำ คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบดำเนนิงาน งบอุดหนุน 
  และงบรายจ่ายอื่น   

3) รายจ่ายลงทุน คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบลงทุน 
  ที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้  

2. หน่วยงานจัดทำรายงานผลตดิตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยเรียกรายงาน 
   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากติด 
   วันหยุดให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทำงานและนำรายงานอัปโหลดขึน้เว็บไซต์ 
   หน่วยงานให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน) 
3. หน่วยงานสรปุรายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
4. หน่วยงานทีไ่ด้รับ / ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี ให้นำงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร

เพิ่มเติมมาเป็นฐานในการคำนวณด้วย 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานเจา้ภาพ (กองคลงั) จัดเก็บข้อมูลการเบกิจ่ายงบประมาณของหนว่ยงาน จากระบบบริหาร 

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

(New GFMIS Thai) 
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รายการข้อมูล 1  A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  (1) ภาพรวม 
          (2) รายจ่ายประจำ  
                                        (3) รายจ่ายลงทนุ (กรณีมีงบลงทุน) 

รายการข้อมูล 2    B = วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร (1) ภาพรวม  
                 (2) รายจ่ายประจำ  
      (3) รายจ่ายลงทนุ (กรณีมีงบลงทุน)   
หมายเหตุ : 
- รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  
   B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปีงบประมาณ 

 - รอบที่ 2 : รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 
   B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรถึง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  = (A / B) x 100         
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2566) 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 - 3 Management and Governance 

   หน่วยงานมีการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
กำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
ประจำทุกเดือน ผ่านคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 

0.5000    นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน
และบันทึกในระบบ DOC ดังนี ้
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ พร้อมนำขึ ้นเว ็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2565 (0.1000 คะแนน) 
2) มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูล
อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันที่ 20 ของ 
ทุกเดือน (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ1) (0.2000 คะแนน) 
3) มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด ตาม 
คำรับรองฯ ทุกเดือนและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (0.2000 คะแนน) 
 

4 Output ผลผลิต 
4.1 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของ
หน่วยงานในแต่ละเดือน เป็นไปตามเป้าหมายที่
กรมอนามัยกำหนด แบ่งเป ็นรายจ่ายประจำ      
(งบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) 
และรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน) โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนน ดังนี ้(1.0000 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

3.5000 
 

 
4.1 หน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ และ 
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงาน 
ในแต่ละเดือนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด (1.0000 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 

(ต่อ) 
1) รายจ่ายประจำ (0.5000 คะแนน) 

ค่าคะแนน 0.20 0.30 0.40 0.50 
จำนวนเดือน
ที่เบิกจ่ายได้

ตามเป้าหมาย
ที่กรมอนามัย

กำหนด 

1 2 3 4  

 
2) รายจ่ายลงทุน (0.5000 คะแนน) 

ค่าคะแนน 0.20 0.30 0.40 0.50 
จำนวนเดือน
ที่เบิกจ่ายได้

ตามเป้าหมาย
ที่กรมอนามัย

กำหนด 

1 2 3 4 

 
 
 
4.2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของหน่วยงาน ตามเป ้าหมายที่ กรมอนามัย
กำหนดไว้ แยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่าย
ลงทุน ดังนี้ (2.5000 คะแนน) 
 

 
หมายเหตุ : 
1. กรณีที่หน่วยงานไม่มงีบลงทนุ ให้นำคะแนน 
    เต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ   
2. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสม 

 ต่ำกว่าเปา้หมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณ
คะแนนตามอัตราส่วนที่เบิกจ่ายได้จริง 

3. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่าย
สะสมสงูกว่าเปา้หมายที่กรมกำหนดไว้
หน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็ม 

 
 

รายจ่าย 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

1. รายจ่ายประจำ 45 1.2000 
2. รายจ่ายลงทนุ 51 1.3000 

รวมคะแนน - 2.5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- วิธีการคำนวณคะแนน  
     สูตร        A    x  100   =  C 
                  B 
A = ผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน  
       (พ.ย.65 – ก.พ.66) 
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  

B = วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร        
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) 

C =  ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 
       รายเดือนของแต่ละรายจา่ย 
   ระด ับคะแนนคำนวณจากจำนวนเด ือนที ่มีผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเป้าหมายที่กรมอนามัย
กำหนด  
4.2) หน่วยงานมีร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สะสมตามเป้าหมายจากระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้  
     เป้าหมาย  
 - รายจ่ายประจำ : ร้อยละ 45 (1.2000 คะแนน) 
 - รายจ่ายลงทุน  : ร้อยละ 51 (1.3000 คะแนน)    
   คะแนนเต็ม = 2.5000 คะแนน 
    * รายจ่ายลงทนุ กรณีงานก่อสร้างวงเงินเกิน 
2,000,000 บาท คำนวณคะแนนตามความก้าวหนา้ 
ของงวดงาน งวดเงิน * 
- วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วน 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     สูตร   =      A    x  C 
                     B 
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน 
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  

B = เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้  
       รอบ 5 เดือนแรก     
• รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 45 
• รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 51        

C =  คะแนนเต็มของแต่ละรายจ่าย 
• รายจ่ายประจำ = 1.2000 คะแนน 
• รายจ่ายลงทุน  = 1.3000 คะแนน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วดั 

     ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 
ในภาพรวม ( งบดำ เน ินงาน งบอ ุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน – กรณีมีงบลงทนุ) 
ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที ่กรมอนามัย
กำหนด ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : 
1. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม

ในภาพรวมต ่ำกว ่ า เป ้ าหมายท ี ่ กำหนดไว้              
จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนท่ีเบิกจ่ายได้ 

2. กรณีหน่วยงานมรี้อยละของผลการเบิกจ่าย           
สะสมสูงกว่าเปา้หมายที่กรมกำหนดไว้ 
หน่วยงานจะได้รับคะแนนเตม็ 1.0000 คะแนน 

 
 

ระยะเวลา 
 เป้าหมาย 
  ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

รอบ 5 เดือนแรก 
(ต.ค. 65 – ก.พ. 66) 

     45 1.0000 

1.0000 - หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม 
จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันสิ ้นสุดของ
รอบ 5 เด ือนแรกในภาพรวม (ประกอบด้วย                  
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื ่น และ      
งบลงทุน – กรณีม ีงบลงทุน) ตามเป้าหมายที่  
กรมกำหนด  
    หากมีร ้อยละผลการเบ ิกสะสมจ่ายต่ำกว่า

เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตาม
สัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่าย ที ่หน่วยงาน
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ 
 

- วิธีการคำนวณคะแนนตามสดัส่วนผลการเบิกจ่าย 
  ภาพรวม 
     สูตร   =     A    x  1.0000 
                    B 
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมภาพรวมของ 
      หน่วยงาน (งบดำเนนิงาน งบอุดหนุน   
      งบรายจ่ายอ่ืน และงบลงทุน – กรณีมีงบลงทุน)       
B = เป้าหมายร้อยละผลการเบกิจ่ายที่กรมกำหนด 
      รอบ 5 เดือนแรก = ร้อยละ 45  
   

 คะแนนรวม 5.0000   
 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2566) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 – 3 Management and Governance 

   หน ่ วยงานม ี การวางแผนการเบ ิ กจ ่ าย
งบประมาณกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณเป ็ นประจำท ุ ก เ ด ื อน  ผ ่ า น
คณะกรรมการต ิดตามเร ่ งร ัดการเบ ิกจ ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 
 

0.5000    นำหลักฐานข้อมูลอัปโหลดขึน้เว็บไซต์หนว่ยงาน
และบนัทึกในระบบ DOC ดังนี ้
1) มีรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
(รบจ.1) ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูล
อัปโหลดขึ ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันที ่ 20 
ของท ุกเด ือน (ต ั วอย ่ างตามเอกสารแนบ1) 
(0.2500 คะแนน) 
2) มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 
ตามคำร ับรองฯ ท ุกเด ือนและนำขึ ้นเว ็บไซต์  
ของหน่วยงาน ภายในวันที ่ 10 ของเดือนถัดไป 
(0.2500 คะแนน) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Output ผลผลิต 
4.1 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของหน่วยงานในแต่ละเดือน ตามเป้าหมายที่
กรมอนามัยกำหนด แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 
(งบดำเนินงาน งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น) 
และรายจ่ายลงทุน (งบลงทุน) โดยมีเกณฑ์ให้
คะแนน ดังนี้ (1.0000 คะแนน) 
1) รายจ่ายประจำ (0.5000 คะแนน) 
ค่าคะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

จำนวนเดือน
ที่เบิกจ่ายได้

ตามเป้าหมาย
ที่กรมอนามัย

กำหนด 

1 2 3 4 5  

 
2) รายจ่ายลงทุน (0.5000 คะแนน) 
ค่าคะแนน 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

จำนวนเดือน
ที่เบิกจ่ายได้

ตามเป้าหมาย
ที่กรมอนามัย

กำหนด 

1 2 3 4 5  

 
 

4.2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ของหน่วยงาน ตามเป ้าหมายที่ กรมอนามัย
กำหนดไว้ แยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่าย
ลงทุน ดังนี้ (2.5000 คะแนน) 

 
หมายเหตุ : 
1. กรณีที่หน่วยงานไม่มีงบลงทุน ให้นำคะแนน 
   เต็มไปรวมไว้ท่ีรายจ่ายประจำ   
2.กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลเบิกจ่ายสะสม   

ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนน
ตามอัตราส่วนท่ีเบิกจ่ายได้จริง 

3. กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม
สูงกว่าเป้าหมายที ่กรมกำหนดไว้ หน่วยงาน     
จะได้รับคะแนนเต็ม 

 

รายจ่าย 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

1. รายจ่ายประจำ 85 1.2000 
2. รายจ่ายลงทนุ 100 1.3000 

รวมคะแนน - 2.5000 

3.5000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
4.1 หน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และมี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงานใน
แต่ละเดือนจากระบบบริหารการเง ินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล ็กทรอนิกส์ใหม ่ (New GFMIS 
Thai) เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 
(1.0000 คะแนน) 
- วิธีการคำนวณคะแนน  
     สูตร        A    x  100   =  C 
                  B 
A = ผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน 
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  

B = วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจดัสรร        
• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) 

C =  ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม 
       รายเดือนของแต่ละรายจา่ย 
   ระด ับคะแนนคำนวณจากจำนวนเดือนที ่ม ีผล 
การเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเป้าหมายที่กรมอนามัย
กำหนด 
 

4.2 หน่วยงานมีร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
สะสมตามเป้าหมายจากระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New 
GFMIS Thai) ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 
ดังนี้  
     เป้าหมาย  
 - รายจ่ายประจำ : ร้อยละ  85 (1.2000 คะแนน) 
 - รายจ่ายลงทุน  : ร้อยละ 100 (1.3000 คะแนน)    
   คะแนนเต็ม = 2.5000 คะแนน 
    * รายจ่ายลงทนุ กรณีงานก่อสร้างวงเงินเกิน 
2,000,000 บาท คำนวณคะแนนตามความก้าวหนา้ของ
งวดงาน งวดเงนิ * 
 
- วิธีการคำนวณคะแนนตามสัดส่วน  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
     สูตร   =      A    x  C 
                     B 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 

(ต่อ) 
  A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน 

• รายจ่ายประจำ  
• รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี)  

 
B = เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้  
      รอบ 5 เดือนหลัง        
• รายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 85 
• รายจ่ายลงทุน เป้าหมายร้อยละ 100   

      
C =  คะแนนเต็มของแต่ละรายจ่าย 
• รายจ่ายประจำ = 1.2000 คะแนน 
• รายจ่ายลงทุน  = 1.3000 คะแนน 

 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วดั 

     ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม
ในภาพรวม (งบดำเน ิ นงาน งบอ ุ ดหนุน               
งบรายจ่ายอ่ืน และงบลงทุน – กรณีมีงบลงทุน) 
ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที ่กรมอนามัย
กำหนด ดังนี้ 

 
หมายเหตุ : 
1. กรณีหน่วยงานมรี้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม 
    ในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายทีก่ำหนดไว้จะ 
    คำนวณคะแนนตามสัดส่วนท่ีเบิกจ่ายได ้
2. กรณีหน่วยงานมรี้อยละของผลการเบิกจ่าย 
   สะสมสูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้  
   หน่วยงานจะได้รับคะแนนเต็ม 1.0000 คะแนน 
 
 

ระยะเวลา 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

รอบ 5 เดือนหลัง 
(มี.ค. – ก.ค. 66) 

85 1.0000 

1.0000 - หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม 
จากระบบ New GFMIS Thai ณ วันสิ้นสุดของ 
รอบ 5 เด ือนหล ังในภาพรวม (ประกอบด ้วย                
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และ   
งบลงทุน กรณีมีงบลงทุน) ตามเป้าหมายที่กรม
กำหนด  
    หากมีร ้อยละผลการเบ ิกสะสมจ่ายต่ำกว่า
เป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตาม
สัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่าย ที่หน่วยงาน
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ 
 

- วิธีการคำนวณคะแนนตามสดัส่วนผลการเบิกจ่าย
ภาพรวม 
     สูตร   =     A    x  1.0000 
                    B 
A = ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมภาพรวมของ 
      หน่วยงาน (งบดำเนนิงาน งบอุดหนุน   
      งบรายจ่ายอ่ืน และงบลงทุน – กรณีมีงบลงทุน)       
B = เป้าหมายร้อยละผลการเบิกจา่ยที่กรมกำหนด 

 รอบ 5 เดือนหลัง = ร้อยละ 85  
   

 คะแนนรวม 5.0000  
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัด ที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7 
 

มาตรการสำคัญ :  แนวทางกำกับ ติดตาม บริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 -  ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในวาระการประชุมกรมอนามัยทุกเดือน 
 -  ติดตามสถานการณ์งบลงทุนของหน่วยงาน 

• กระบวนการจัดหา จนได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ติดตามเป็นรายสัปดาห์ 
• ขั้นตอนการบริหารสัญญา ติดตามเป็นรายเดือน 

 

2. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
 -  ไม่ให้มีการกันเงินงบดำเนินงานไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ยกเว้นงบลงทุน ที่เป็นไปตามสัญญาจ้าง/งวดเงิน/ 
    งวดงาน กรณีมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (Po , CK , CX) ให้แจ้งกองคลังทราบ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 
 

3. การขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
งบกลางกรมอนามัย 
  - ให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับงบประมาณจัดทำหนังสือขอรับจัดสรรงบประมาณถึงอธิบดีกรมอนามัย ผ่าน  
    ผู้อำนวยการกองแผนงาน เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 งบกลางกรมอนามัย (รองอธิบดีกรมอนามัย) 
  - ให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับงบประมาณจัดทำหนังสือขอรับจัดสรรงบประมาณ ถึงอธิบดีกรมอนามัย ผ่าน  
    ผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยระบุแหล่งเงิน (รองอธิบดี) ในบันทึกการขอรับจัดสรร 
 

4. การโอนเงินงบประมาณ 
   - สามารถดูรายละเอียดการโอนเงินได้จากหน้าเว็บไซต์กองคลัง 
   - การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ขอให้แนบแผนการดำเนินงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว/หนังสืออนุมัติ 
     ปรับแผน และหน่วยงานผู้รับโอนแจ้งยินยอมรับโอนทางไลน์กลุ่ม “รายงานงบประมาณ” 
  -  การโอนเงินงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ขอให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการแจ้งกองคลัง 
     โอนเงินงบประมาณเสร็จสิ้น ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 
 

5. งบดำเนินงาน 
    - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงิน 
      ที่ได้รับจัดสรร และไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
    - หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน กรมอนามัยจะดำเนินการดึงเงินงบประมาณกลับ     
      สว่นกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มีการอุทธรณ์ 
 

6. งบลงทุน 
   แนวทางการจัดหา 
   - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Spec ครุภัณฑ ์
   - ต้องเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่รอการนำเข้าจากต่างประเทศ 
   - กรณีครุภัณฑ์ที่อยู่ในรายการบัญชีนวัตกรรมไทยจะต้องประสานบริษัทที่ได้รับการพิจารณา สามารถดำเนินการ 
     ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
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6. งบลงทุน (ต่อ) 
   แนวทางการเบิกจ่าย 
   - รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ภายใน 30 พฤศจิกายน 2565 
   - รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน และเบิกจ่าย 
      ภายใน 31 ธันวาคม 2565 
  -  รายการที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท ต้องก่อหนี้ผูกพันภายใน 31 ธันวาคม  2565 และเบิกจ่ายเป็นไปตาม 
     งวดงาน – งวดเงินในสัญญา 
งบลงทุนเหลือจ่าย 
   -  ค่าครุภัณฑ์ ให้เบิกจ่ายภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรเงินเหลือจ่าย 
   -  ที่ดินและสิ่งก่อร้าง ให้เบิกจ่ายภายใน 2 เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรเงินเหลือจ่าย 
 

7. การรายงานผลเบิกจ่าย   
  - หน่วยงานแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    ในเดือนตุลาคม 2565 พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
  - มีการประชุมคณะกรรมการฯ และนำรายงานผลการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกเดือน 
  - มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ 15 ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์ของ 
    หน่วยงานภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
 

8. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
   เป็นไปตามหนังสือ ที่ สธ 0903.02/ว 6756 ลงวันที่ 18 กันยายน 2565 เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่าย 
   งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารแนบ 2) 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน  
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไม่รวมวงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : PO.) ของกรมอนามัย 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 
2563 2564 2565 

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 97.85 97.40 97.43 
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 82.73 77.03 82.81 

หมายเหตุ : 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 
และรายงานตัวชี้วัด 

กองคลัง 
1. นางสาวทิตยา  ศุภกุลธาดาศิริ         นักวชิาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
    โทรศัพท์ 0 2590 4601                โทรศัพท์มือถือ  09 0569 5426 
    E-mail : titaya.s@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวกานดา ทองเชื้อ                 นักวิชาการเงินและบัญชี  
    โทรศัพท์ 0 2590 4136                 โทรศัพท์มือถือ  09 5765 5243   
    E-mail : kanda.t@anamai.mail.go.th 
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รายละเอียดตัวช้ีวัด ที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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เอกสารแนบ 1 

 
ตัวอย่างรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
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เอกสารแนบ 2 
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