
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 

KPI 1 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจ ำนวนใบส ำคัญท่ีจ่ำยจำกเงินทดรองรำชกำรได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายละเอียด
ตัวช้ีวัด 

-ใบส ำคัญ เช่น ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร เป็นต้น 
- เวลำที่ก ำหนด คือ ภำยใน 3 วันท ำกำร (นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสำรถูกต้อง) 

วัตถุประสงค์ของ
การก าหนด
ตัวช้ีวัด 

วัดควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำรให้กับเจ้ำหน้ำที่ได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ 

ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้อยกว่ำ 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 ขั้นไป 

สูตรค านวณ จ ำนวนใบส ำคัญฯ ภำยในเวลำที่ก ำหนด x 100 
จ ำนวนใบส ำคัญฯ ทั้งหมด 

 
 

KPI 2 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจ ำนวนรำยกำรที่มีกำรตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายละเอียด
ตัวช้ีวัด 

เวลำที่ก ำหนด คือ ภำยใน 3 วันท ำกำร (นับจำกวันที่ได้รับเอกสำรถูกต้องครบถ้วน) 

วัตถุประสงค์ของ
การก าหนด
ตัวช้ีวัด 

วัดประสิทธิภำพกำรตั้งเบิกเงินในระบบ GFMIS ให้ได้ตำมเวลำที่ก ำหนด เพื่อให้กำร
เบิกจ่ำยเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว 

ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
60-69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 

สูตรค านวณ จ ำนวนรำยกำรที่มีกำรตั้งเบิกฯ ภำยในเวลำที่ก ำหนด x 100 
จ ำนวนรำยกำรที่ตั้งเบิกท้ังหมด 

 
 
 
 



KPI 3 
ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลำในกำรจัดท ำกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
หน่วยวัด ระยะเวลำ 
รายละเอียด
ตัวช้ีวัด 

เทียบเวลำที่ใช้ในกำรจัดท ำกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำจะต้องน ำส่ง
กรมบัญชีกลำงในแต่ละเดือนกับเวลำตำมท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 

วัตถุประสงค์ของ
การก าหนด
ตัวช้ีวัด 

วัดประสิทธิภำพในกำรจัดท ำกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำโดยใช้เวลำมำช่วย
ก ำกับกำรท ำงำนให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้สำมำรถจัดส่งได้ทันตำมระยะเวลำที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน ส่งกรมบัญชีกลำงล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนด 2 วัน 
2 คะแนน ส่งกรมบัญชีกลำงล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนด 1 วัน 
3 คะแนน ส่งกรมบัญชีกลำงภำยในเวลำที่ก ำหนด 1 วัน 
4 คะแนน ส่งกรมบัญชีกลำงก่อนเวลำที่ก ำหนด 1 วัน 
5 คะแนน ส่งกรมบัญชีกลำงก่อนเวลำที่ก ำหนด 2 วัน 

 
KPI 4 

ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลำในกำรจัดส่งรำยงำนประจ ำปี 
หน่วยวัด ร้อยละ 
รายละเอียด
ตัวช้ีวัด 

กำรจัดท ำงบกำรเงินประจ ำปี ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย 

วัตถุประสงค์ของ
การก าหนด
ตัวช้ีวัด 

วัดประสิทธิภำพของกำรจัดท ำและส่งรำยงำนประจ ำปี โดยใช้เวลำมำช่วยก ำกับกำร
ท ำงำนให้มีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ส่วนรำชกำรใช้ข้อมูลทำงกำรเงินส ำหรับกำร
บริหำรงำนของส่วนรำชกำร 

ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มำกกว่ำ 70 

วัน 
ภำยใน 70 วัน ภำยใน 60 วัน ภำยใน 40 วัน ภำยใน 40 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KPI 5 
ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลำในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
หน่วยวัด ระยะเวลำ 
รายละเอียด
ตัวช้ีวัด 

ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำเดือน โดยใช้เวลำ
มำช่วยก ำกับกำรท ำงำนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหำรน ำข้อมูลไปใช้ในกำรตัดสินใจและ
วำงแผนกำรด ำเนินงำนงำนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของ
การก าหนด
ตัวช้ีวัด 

วัดประสิทธิภำพของกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยใช้เวลำมำช่วยก ำกับ
กำรท ำงำน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร 

ตัวอย่างเกณฑ์
การให้คะแนน 

 

1 คะแนน ภำยใน 7 วันท ำกำรของเดือนถัดไป 
2 คะแนน ภำยใน 6 วันท ำกำรของเดือนถัดไป 
3 คะแนน ภำยใน 5 วันท ำกำรของเดือนถัดไป 
4 คะแนน ภำยใน 4 วันท ำกำรของเดือนถัดไป 
5 คะแนน ภำยใน 3 วันท ำกำรของเดือนถัดไป 

 


