
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ที่ 29 
รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ตุลาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 ) 

ส าหรับหน่วยงานที่มีงบลงทุน 
หน่วยงาน..สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา............ 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดของหน่วยงาน :  นายธรณินทร์  กองสุข ผู้รายงาน :    นางนันทวรรณ พรรณกลิ่น 

โทรศัพท์ :  024422500 ต่อ 59114 โทรศัพท์ :  024422500 ต่อ 59106 

ค าอธิบาย :  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงาน หมายถึง การพิจารณาผลส าเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณงบด าเนินงาน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงาน เป็นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ ไม่รวม เงินงบประมาณ
เบิกแทนกัน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจาก
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

  การให้คะแนน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
งบด าเนินงานของหน่วยงาน (ไม่รวมการบันทึก PO) เทียบกับเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงานที่หน่วยงาน
ได้รับจัดสรร(สุทธิ)  

    รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาเป็นฐานในการค านวณ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมายถึง การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่าย  
เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน  ที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2564 ไม่รวมรายการที่เป็นเงินงบประมาณผูกพันข้ามปี เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่าย  
เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

  การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ 2564 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (งบรายจ่ายประจ าไปรายจ่ายงบลงทุน
หรือรายจ่ายงบลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ  

    รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มาเป็นฐานในการค านวณ 
     
 
 
 
 
 

 



 

สูตรการค านวณ :  

    1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงาน 
    รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค. 63 – ก.พ. 64) 

13,080,350.86  

X 100 
16,045,455.00 

    2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 
    รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค. 63 – ก.พ. 64) 

300,000.00 
 

X 100 
10,900,000.00 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : จากระบบ GFMIS 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงาน  
    1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ)  จ านวน ......16,045,455.00....... บาท 
    2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย              จ านวน .......13,080,350.86...... บาท 
    3. ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ...........81.521.............. 
 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 
    1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ)     จ านวน ........10,900,000.00......... บาท 
    2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย                 จ านวน ..............300,000.00........ บาท 
    3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ................2.752.......... 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
         1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงาน 
             โดยก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 ต่อ 0.6 คะแนน   
ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
เป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน 

รอบครึ่งปีงบประมาณ  รอบปีงบประมาณ 
0.6               ≤ ร้อยละ 33               ≤ ร้อยละ 83 
1.2 ร้อยละ 36 ร้อยละ 86 
1.8 ร้อยละ 39 ร้อยละ 89 
2.4 ร้อยละ 42 ร้อยละ 92 
3 ร้อยละ 45 ร้อยละ 95 

 
 



          2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน 

   โดยก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 ต่อ 0.4 คะแนน  
ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน 
เป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน 

รอบครึ่งปีงบประมาณ  รอบปีงบประมาณ 
0.4                 ≤ ร้อยละ 15                 ≤ ร้อยละ 50 
0.8 ร้อยละ 20 ร้อยละ 55 
1.2 ร้อยละ 25 ร้อยละ 60 
1.6 ร้อยละ 30 ร้อยละ 65 
2 ร้อยละ 35 ร้อยละ 70 

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 1 (งบด าเนินงาน) และ ข้อ 2 (งบลงทุน) กรณผีลการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือ
เท่ากับค่าแรก ให้คิดเป็นระดับคะแนนแรก คือ 0.6 และ 0.4 ตามล าดับ และกรณผีลการเบิกจ่ายที่อยู่ระหว่าง 
ช่วงคะแนน ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
    ตัวอย่าง ผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงานร้อยละ 44 มากกว่าร้อยละ 42 (ระดับคะแนน 2.4) อยู่ร้อยละ 2  
             ดังนั้น คะแนนจึงอยู่ระหว่างระดับคะแนน 2.4 กับระดับคะแนน 3 ค านวณ ดังนี้ 

    คะแนนที่ได้ = 
ผลการเบิกจ่ายที่ท าได้ - เกณฑ์ข้ันต่ าของช่วงคะแนน 

X ช่วงของระดับคะแนน 
                  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 

 = 
44 - 42 

X 0.6 =   0.40 
3 

            ดังนั้น หนว่ยงานจะได้รับคะแนน 2.4 + 0.40  =  2.80 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุน 
1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงาน 
2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน  

  
 
ร้อยละ 81.521 
ร้อยละ  2.752 

 
 

.........3............ 
.....0.4.......... 

 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 



ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  การอบเชิงปฏิบัติการ Working on cloud 
 
 
 
ปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   การด าเนินงาน เฝา้ระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID 19  
 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในรอบต่อไป / ปีต่อไป : 
 
 
 
หลักฐานอ้างอิง : ตามหนังสือ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ  ด่วนที่สุด ที่ สธ 0410.7/1102 ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการ แนวทางการด าเนินการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COViD-19) 
 
 
 


