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รายงานผลการปฏิบติัราชการตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ 
                                                                                                     รอบ  ๙ เดือน 
                                                                                                      รอบ ๑๒ เดือน 
ช่ือตวัช้ีวดั  : ๒.๑ ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
ผูก้ ากบัดูแลตวัช้ีวดั  :  นายสมภพ  อุณหชาติ ผูจ้ดัเกบ็ข้อมูล  :   1. นางกญัญารตัน์  ลบักิม่ 

                        2. นางสาวซลัมา  นิยมเดชา 
โทรศพัท ์ :  0 2628 5638 : 1106 โทรศพัท ์ :  0 2628 5638 : 1102 

                0 2628 5638 : 1105 
ค าอธิบาย :  

      การพจิารณาผลส าเรจ็ของการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม จะใชอ้ตัราการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมของส านัก ทัง้ที่เบกิจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเป็นตัวชี้วดัความสามารถในการเบกิจา่ยเงนิ
ภาพรวมของส านัก โดยจะใชข้อ้มลูการเบกิจา่ยดงักล่าวจากระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนกิส ์
(GFMIS) 
      การให้คะแนนจะพจิารณาตามความสามารถในการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส านัก เทียบ
กบัวงเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวมทีส่ านักได้รบั หากมกีารโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจา่ยประจ า
ไปรายจา่ยลงทุน หรอืรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานใน
การค านวณ 
      รายจ่ายภาพรวม หมายถึง ๔ งบรายจ่าย คอื งบด าเนินงาน งบเงนิอุดหนุน  งบลงทุน และ งบรายจ่ายอื่น 
(ยกเวน้ 
คา่สาธารณูปโภคและงบบุคลากร) 

สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป. ได้รบัเงนิงบประมาณ 14,748,494 บาท ดงันี้  
        งบด าเนินงาน(ยกเวน้คา่สาธารณูปโภค) จ านวน 8,976,200 บาท,งบลงทุน จ านวน 0 บาท งบอุดหนุน จ านวน 0 
บาท งบรายจา่ยอืน่ จ านวน 5,772,294 บาท  
       ตัง้แต่เดอืนตุลาคม ๒๕๕๙ ถงึเดอืน มถุินายน 2560 เบกิจา่ยไปแล้ว  จ านวน 7,603,659.86 บาท  คดิเป็นรอ้ยละ 
51.55 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั 
ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจา่ยภาพรวม 
   

- - - - - 

 

                   
เงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ านักเบกิจ่าย 
วงเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ านักไดร้บั 

                         

x ๑๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  :  
ระดบั ๑ ระดบั ๒ ระดบั ๓ ระดบั ๔ ระดบั ๕ 
รอ้ยละ ๘๘ รอ้ยละ ๙๐ รอ้ยละ ๙๒ รอ้ยละ ๙๔ รอ้ยละ ๙๖  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน  : 
ตวัช้ีวดั 

 
น ้าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนท่ีได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน ้าหนัก 

รอ้ยละความส าเรจ็ของการเบกิจา่ยเงนิ
งบประมาณรายจา่ยภาพรวม 

๒๐ N/A 1.00 0.20 

    
ค าช้ีแจงการปฏิบติังาน/มาตรการท่ีได้ด าเนินการ 
         1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.ได้ด าเนินการประชุมเพื่อเรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
         2. ประชุมคณะท างานเรง่รดัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ครัง้ที ่1/2560 วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสอาด พมิพส์วสัดิ ์ชัน้ 9 
อาคารรชัมงัคลาภเิษก กระทรวงศกึษาธกิาร 
         3. ประชุมคณะท างานเรง่รดัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ครัง้ที ่2/2560 วนัที ่25 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสอาด พมิพส์วสัดิ ์ชัน้ 9 
อาคารรชัมงัคลาภเิษก กระทรวงศกึษาธกิาร  
         4. ประชุมคณะท างานเรง่รดัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ครัง้ที ่3/2560 วนัที ่23 มนีาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสอาด พมิพส์วสัดิ ์ชัน้ 9 อาคาร
รชัมงัคลาภเิษก กระทรวงศกึษาธกิาร 
         5. ประชุมคณะท างานเรง่รดัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ครัง้ที ่4/2560 วนัที ่21 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสอาด พมิพส์วสัดิ ์ชัน้ 9 
อาคารรชัมงัคลาภเิษก กระทรวงศกึษาธกิาร 
         6. ประชุมคณะท างานเรง่รดัตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงานปลดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ครัง้ที ่5/2560 วนัที ่20 มถุินายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสอาด พมิพส์วสัดิ ์ชัน้ 9 
อาคารรชัมงัคลาภเิษก กระทรวงศกึษาธกิาร 
ปัจจยัสนับสนุนต่อการด าเนินงาน  :   
อปุสรรคต่อการด าเนินงาน  :   
ข้อเสนอแนะส าหรบัการด าเนินงานในปีต่อไป  :   
หลกัฐานอ้างอิง  : 

1. รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์สป.  
2. เอกสารประกอบการประชุมคณะท างานเรง่รดัตดิตามการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ.  2560 ของส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
3. Printout จากระบบงบประมาณและจดัท าใบส าคญัตามระบบบญัชเีกณฑค์งคา้ง (e-Budget) ของส านักงานปลดั 
    กระทรวงศกึษาธกิาร                      
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