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ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

ตามท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้ก าหนดให้หน่วยงานเข้ารายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค า

รับรองการปฏิบัติราชการ ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย  (DOC 4.0) เนื่องจาก Template 

ของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ หัวข้อเกณฑ์การประเมิน  ข้อแนวทางการประเมิน/

หลักฐาน    ก าหนดให้มีการแสดงหลักฐานประกอบการจัดท าตัวชี้วัด แต่ด้วยระบบ DOC 4.0 มีข้อจ ากัดด้าน

จ านวนตัวอักษรและการ Link ข้อมูล กองคลังจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ทุกองค์ประกอบไว้ในรายงานฉบับนี้  ดังนี้ 

   

 

1. องค์ประกอบด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินการ 
          กองคลังน าข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง  พ.ศ. 2561 – 2564 (ไตรมาส2)  มาจัดท า

ข้อมูลด้านผลผลิตและผลลัพธ์ในมิติภาพรวม และแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ แสดงเป็นกราฟไว้ดังนี้  

1.1 ด้านแสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ T (Trends) 

 
 

เป้าหมาย

ผลเบกิจา่ย ภาพรวม งบด าเนนิการ งบลงทนุ ภาพรวม งบด าเนนิการ งบลงทนุ ภาพรวม งบด าเนนิการ งบลงทนุ ภาพรวม งบด าเนนิการ งบลงทนุ

เป้าหมาย 33.00 33.00 33.00 63.00 63.00 63.00 90.00 90.00 90.00 99.00 99.00 99.00

ผลเบกิจา่ย 48.63 46.19 100.00 81.63 80.32 100.00 91.74 90.25 100.00 99.94 99.93 100.00

เป้าหมาย 33.00 33.00 33.00 55.00 55.00 55.00 84.00 84.00 84.00 98.00 98.00 98.00

ผลเบกิจา่ย 33.88 29.79 70.51 68.09 64.44 100.00 97.18 96.83 100.00 71.49 100.00 19.70

เป้าหมาย 73.00 73.00 73.00 55.00 55.00 55.00 84.00 84.00 84.00 100.00 100.00 100.00

ผลเบกิจา่ย 82.08 82.08 ไม่มี 67.77 67.22 100.00 85.66 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00

เป้าหมาย 32.00 32.00 29.00 55.00 55.00 61.00 84.00 84.00 100.00 100.00

ผลเบกิจา่ย 51.65 51.65 ไม่มี 60.80 59.44 100.00

หมายเหตุ : 

ไตรมาสที ่4

3. ผลเบิกจ่าย  หมายถึง  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3

ปี2563

ปี2561

ปี2562

ปี2564

1. อา้งองิข้อมลูผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ปี 2561 - 2564
2. เป้าหมาย   หมายถึง  เป้าหมายผลการเบิกจ่ายท่ีกรมก าหนด

ระดับที่ 1  :  Assessment 
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1.1.2 ด้านแสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level) 

กองคลังแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2)  เบิกจ่ายได้ร้อยละ 

56.91 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ อ้างอิงจาก รายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) 
 

 
 

 

 

 

รบจ .1

40 48 55                  55

1. งบด าเนนิงาน 2,456,800.00 2,456,800.00 1,508,400.00

กจิกรรม / รายการ

    - แผนการเบกิจา่ยเงนิ           -           - 1,268,980.00 47,100.00 51,000.00 43,000.00 1,410,080.00  -

 -  ผลการเบกิจา่ย           -           - 1,268,981.60 47,100.14 51,923.00 13,466.80 1,381,471.54 56.23

2. งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

กจิกรรม / รายการ

2.1.คา่ครุภัณฑ์ 61

    - แผนการเบกิจา่ยเงนิ 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00  -

    - ผลการเบกิจา่ย 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00  -

รวมเงนิงบลงทนุ - แผน 0.00 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00     0.00 39,000.00  -

รวมเงนิงบลงทุน - ผล 0 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00 100.00

แผน - ภาพรวม (งบด าเนนิงาน + งบลงทนุ) 2,456,800.00 2,495,800.00 1,547,400.00

ผล - ภาพรวม (งบด าเนนิงาน + งบลงทนุ)           -           - 1,268,981.60 47,100.14 90,923.00 13,466.80 1,420,471.54 56.91

2,308,079    2,663,168 2,982,748 

1. สรปุรายงานผลการเบกิจ่าย ประจ าเดอืน    มนีาคม 2564

    รายงานสรปุผลการประชมุคณะกรรมการ

    1.1 กรณีเบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตุผล) ด าเนินการดดิตามเรง่รัดการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายประจ า

    1.2 กรณีไมส่ามารถเบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย (ระบเุหตุผล)

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเรง่รัดการเบกิจ่าย 

    2.1 กรณีเบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย มแีนวทางในการพัฒนาเรง่รัดการเบกิจ่าย คอื กองคลังไดด้ าเนินการตามแนวทางในการด าเนินการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณพ.ศ. 2564

โดยเรง่รัดค่าใชจ้่ายประจ าซึง่คาดวา่จะเบกิจ่ายไดอ้กีประมาณ 40,000.00 บาท 

    2.2 กรณีไมส่ามารถเบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย มแีนวทางในการเรง่รัดการเบกิจ่ายเพือ่ใหผ้ลการเบกิจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายทีก่รมก าหนด คอื 

 (3)

งบประมาณทีไ่ดร้บั 

ตามรายงาน GFMIS

 (4)

แผน & ผลเบกิจา่ยสะสม

 ณ สิน้ไตรมาส 1

(31 ธ.ค.2563) เป้ารอ้ยละ 32

 (5) 

แผน & ผลการเบกิจา่ยเงนิ แยกเป็นรายเดอืน

รายงานผลตดิตามเรง่รดัการเบกิจา่ยงบประมาณ 

ชือ่หนว่ยงาน กองคลงั            โทรศพัท ์ 0 2590 4600 

ชือ่ผูร้ายงาน นางสาวกนกนาถ ศรกีาญจน์

(ขอ้มลูการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS  ณ  วนัที ่ 15  มนีาคม 2564)

(1)

ประเภทงบรายจา่ย : รายการ/กจิกรรม

(2)

งบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

ตามพรบ.ปี 64

(2.1)

 งบประมาณทีไ่ดร้บั

จดัสรรตามพรบ.ปี 64

 +/(-)

 (8)

เป้าหมายการ

เบกิจา่ย 

ณ เดอืนที่

จดัท ารายงาน *

         (9)

 เรง่รดัการเบกิจา่ย

+ บวกเพิม่

  = ตอ้งเรง่รดัเบกิ

เพิม่ 

- ตดิลบ 

   = เบกิเกนิเป้า
จ านวนเงนิ รอ้ยละ ม.ค. 2564 ก.พ. 2564

 (6)

ยอดรวมแผน &

 ผลเบกิจา่ย

สะสมท ัง้ส ิน้

 (7)

รอ้ยละการ

เบกิจา่ยสะสม *

-30,231.54 

23,790.00 -15,210.00

เป้าหมายการเบกิจา่ยตามมาตรการกรมอนามยั (แยกตามรายเดอืน)

1,351,240.00

ม.ีค. 2564

0.00 -39,000.00 

51.65
1,372,690.00 -47,781.54 
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2. องค์ประกอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านความคาดหวัง : 

จากการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน ท าให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้บริหาร

ที่ต้องการให้กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ในทุกไตรมาส เนื่องจากใน 3 ปีที่

ผ่านมาผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ในบางไตรมาสของแต่ละป ี

 

3. องค์ประกอบข้อมูลวิชาการและอื่นๆ 
ด้านแนวทางการพัฒนาตนเอง :  

     กองคลังเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยให้บุคลากรศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก

เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งคลัง พ.ศ. 2562 ซึ่งระเบียบฉบับนี้

ครอบคลุมการท างานของทุกกลุ่มงานในกองคลัง ที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง  

 

 

 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 กองคลังมีผลเบิกจ่ายของ ภาพรวม งบด าเนินงาน และ     
งบลงทุน ในบางไตรมาสที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ เนื่องจาก 

1. ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ เช่น การยืมเงินราชการ
ผ่านบัตรเครดิต ฯลฯ 

2. กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมระหว่างปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

GAP 
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1.มาตรการ 

กองคลังได้น า GAP จากการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ คือ พ.ศ. 2561 – 2563 มาจัดท า

เป็นมาตรการได้ดังนี้ 

1.มาตรการ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมก าหนดในทุก 
ไตรมาสของแต่ละปี 

PIRAB GAP 

R 
ด้านกฎ ระเบียบ การเบิกจ่ายผ่านบัตรเครดิตราชการ / การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรม / ประชุม / การจัดซื้อจัดจ้าง  ที่เป็นข้อมูลใหม่  

A 
การสื่อสารให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลังรับทราบข้อมูล
การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างทั่วถึง 

 แนวทางการพัฒนา 

R มีการควบคุม ก ากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

A 
 

เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เพ่ือให้บุคลากรรับทราบข้อมูลการเบิกจ่ายได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
(การ Update ข้อมูลใหม่ๆ )  

2.มาตรการ พัฒนาการศักยภาพบุคลากรภายในกองคลัง  

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจ กฎ ระเบียบ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารการคลังใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนข้อปฏิบัติใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมก าหนดทุกไตรมาสของแต่ละปี 

PIRAB GAP 

B 
บุคลากรที่มิได้ปฏิบัติงานโดยตรง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ   
ข้อปฏิบัติใหม่ๆ  

 แนวทางการพัฒนา 

B 
จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองคลัง เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ  
ข้อปฏิบัติใหม่ๆ  

 

 

ระดับที่ 2  :  Advocacy / Intervention 
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2.ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ 

กองคลังได้ก าหนดประเด็นความรู้ที่ให้กับผู้รับบริการ คือ บุคลากรภายในกองคลัง ไว้ดังนี้    

1.ประเด็นความรู้ กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เหตุผลการน า
ประเด็นความรู้มาใช้ 

เนื่องจากกองคลังมีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง ได้แก่ 
กลุ่มพัสดุ กลุ่มการเงิน และกลุ่มงบประมาณ ในแต่ละกลุ่มงานจะมีระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งท าให้เกิดความเชี่ยวชาญในระเบียบที่แตกต่างกันไปด้วย 
ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรภายในกองคลังมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบของกลุ่มงานอ่ืนๆ       
ในระดับท่ีดี จึงได้ก าหนดประเด็นความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้กับผู้รับบริการ (บุคลากรในกองคลัง) 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับริการประเภทอ่ืนๆ (บุคลากรในกองคลังที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
 

2.ประเด็นความรู้ 
การใช้งานระบบ New GFMIS Thai ส าหรับหน่วยงานระดับกรม(กองคลัง) 
ของส่วนราชการ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/13850 ลว. 15 
มี.ค. 64 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว153 ลว. 19 มี.ค. 64) 

เหตุผลการน า
ประเด็นความรู้มาใช้ 

เนื่องจากกรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นระบบ 
New GFMIS Thai ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยยกเลิกการบันทึกข้อมูลในระบบ
เดิม ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรภายในกองคลังมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงาน
ระบบ New GFMIS Thai ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมก าหนด 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการประเภทอ่ืนๆ (บุคลากรในกองคลังที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
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กองคลังได้จัดท าแผนการขับเคลื่อนมาตรการ และประเด็นความรู้ ดังนี้ 

ชื่อกิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด 
ผลการ

ขับเคลื่อน  
1.จัดท ารายงานผลติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
ทุกเดือน และสื่อสารผ่านทาง
เว็บไซด์กองคลัง กรมอนามัย 

ครั้ง 5 ครั้ง 1 มี.ค. 64 31 ก.ค. 64  

2.กองคลังมีการ Km กฎ 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ครั้ง 1 ครั้ง 1 เม.ย. 64 31 พ.ค. 64  

3.มีการก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการเบิกจ่ายให้
บุคลากรในกองคลังทราบ ผ่าน
การประชุมกองคลังทุกเดือน 

ครั้ง     5 ครั้ง 1 มี.ค. 64 10 ส.ค. 64  

 

   

ระดับที่ 3  : Management and Governance 


