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๓๘ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หน่วยวัด  : ร้อยละ 

3. น้ำหนัก :   ร้อยละ 7.5 

4. คำอธิบาย  :  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงาน
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมงบประมาณที่มีแผนการจัดสรรให้ภูมิภาค (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปีหรือได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะนำยอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
คำนวณ).เพ่ือประเมินผลความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาล
ตามที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ โดยใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายรวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS.ทีก่องบริหารการคลัง
ยืนยันอย่างเป็นทางการมาเป็นฐานข้อมูลการประเมินผล 
  การก่อหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้าง หรือออกใบสั่งซื้อ/ 
ใบสั่งจ้าง และได้ดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 
  ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การมีความพร้อม มีการวางแผนการใช้จ่าย 
เงินงบประมาณและการเบิกจ่ายตามแผน รวมทั้งมีกระบวนการเร่งรัด ติดตาม แก้ปัญหา เพ่ือให้การใช้จ่าย
งบประมาณบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป้าหมายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
รวมก่อหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณ 
ที่หน่วยงานได้รับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 

5.1) รอบ 6 เดือน  
 
 
 
 
 

5.2) รอบ 12 เดือน 
 

 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หนว่ยงานเบิกจ่ายและก่อหนี้ผกูพันในรอบ 6 เดือน 

(1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 
                                                                                                                        X 100 

วงเงินงบประมาณรายจ่ายทีห่น่วยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หนว่ยงานเบิกจ่ายและก่อหนี้ผกูพันในรอบ 12 เดือน 
(1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 

                                                                                                                           X 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายทีห่น่วยงานได้รับทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
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๓๙ 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
    ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2564 (ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด) 

7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 
 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

ค่าคะแนนที่ได้ 

1 2 3 4 5 
46 48 50 52 54 

 7.2) การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
       (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

ค่าคะแนนที่ได้ 
1 2 3 4 5 

92 94 96 98 100 
 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ 
ผูกพันภาพรวมของหน่วยงาน ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ร้อยละ ............. ............. ร้อยละ 97.11 
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๔๐ 

 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
   กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
      นายธงชัย  กีรติหัตถยากร   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1230 
      หนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บข้อมูล :   
 นางสาวแอน  อนันตรสุชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
 หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 


