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การประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
(ระหว่าง 1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563) เป็นการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากแหล่งข้อมูลของ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน โดยใช้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 
เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีความมุ่งหมายที่จะน าผลการประเมินไปประกอบการก าหนดนโยบายและ
มาตรการเร่งรัดในอันที่จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 560,317,900 บาท  เนื่องจาก
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวงเงินงบประมาณที่
เข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 25,282,200 บาท คงเหลืองบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จ านวน 535,035,700 บาท ส านักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมให้ส านักงาน ป.ป.ท. 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 18,042,174.71 บาท รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 
553,077,874.71 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน  536,274,880.01 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 96.96 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด คือ ร้อยละ 100 โดยจ าแนกเป็น                    
งบรายจ่ายประจ า จ านวน 476,299,263.71 บาท เบิกจ่าย จ านวน 472,483,047.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.20 และ          
งบรายจ่ายลงทุน จ านวน 76,778,611.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 63,791,832.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.09 
ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานที่  1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) จ านวน 296,767,174.71 บาท เบิกจ่าย จ านวน 296,691,802.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97  

แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 216,199,700.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน
205,362,698.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.99 ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้ง 3 ตัวชี้วัด 

แผนงานที่ 3 : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 39,104,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 33,973,148.68 บาท คิดเป็นร้อยละ
86.88 ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานและแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ตัวชี้วัด และอีก 1 ตัวชี้วัด ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  

แผนงานที่ 4 : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 1,007,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 247,230.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 24.55 ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ตัวชี้วัด และอีก 1 ตัวชี้วัด ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 31 รายการ  
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.71 และมีผลการเบิกจ่าย
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งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.06 ในขณะที่โครงการ/กิจกรรม 
ทั้ง 30 รายการ มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 69.70 และมี จ านวน 1 รายการ ไม่มีผล
การปฏิบัติงาน ได้แก่  การประชุม OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum เนื่องจากรายการ
งบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณคงเหลือหลังจากเข้าสู่  พ.ร.บ. โอนฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ านวน 18,025 บาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียม 
ในการยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบิน เนื่องจาก องค์กร OECD เจ้าภาพแจ้งยกเลิกการประชุมดังกล่าว  

จากผลการประเมิน สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะส าคัญได้ ดังนี้ 
1. ปัญหาและอุปสรรค 

(1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศไม่ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ส านักงบประมาณจึงได้อนุมัติให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยรายการงบลงทุน และแผนงานบูรณาการทั้ง  
2 แผนงาน ที่เป็นรายการใหม่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน จนกว่า พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ ซึ่งต่อมาได้ประกาศใช้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งผล
กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และระยะเวลาที่เหลือในการด าเนินงานมีจ ากัด ท าให้การด าเนินโครงการและ
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงาน  

(2) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีวงเงินงบประมาณที่เข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 
25,282,200 บาท พบว่าโครงการที่เหลือที่จะต้องด าเนินการหลังจากเข้า พ.ร.บ. โอนฯ เช่น แผนงานบูรณาการทั้ง  
2 แผนงาน ซึ่งเป็นโครงการในงบด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และโครงการในงบรายจ่ายอ่ืน 
รวมถึงการด าเนินการในด้านคดีมีการชะลอการด าเนินงาน มีการปรับรูปแบบกิจกรรมด าเนินโครงการ รวมถึง 
การปรับลดงบประมาณที่ใช้ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบการ
ด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(3) จากการติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานฯ บางรายการ 
ไม่เพียงพอทุกปี ดังนั้น เมื่อส านักงบประมาณอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงาน ป.ป.ท. แล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายหน่วยงาน รวมถึงประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด  จาก 
การติดตามการด าเนินงานพบว่า หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมดก่อน หากส่วนกลางมี
งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดสรรเพ่ิมเติม จะต้องรอการทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เพ่ือหางบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรเพ่ิมเติมให้ ซึ่งส่งผลในเรื่อง
แผนการด าเนินงานของหน่วยงานจะต้องชะลอจนกว่าจะมีงบประมาณมาสนับสนุน 

(4) จากการติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ผ่านมาพบว่า งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ปปท. เขตพ้ืนที่ มีการ
ด าเนินการล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ได้รับจัดสรรได้ทัน ท าให้ต้องมีการขอกันเงินเหลื่อมปีหรือ
อาจจะต้องขอขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณจากเดิมที่ตั้งไว้ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผน  

(5) จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงแม้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
จะได้วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ แต่ยังพบว่า มีบางหน่วยงานไม่มีทะเบียน 
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คุมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการไม่ลงข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันในระบบงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท ก่อนที่จะลงในระบบ GFMIS ท าให้ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงกับระบบงบประมาณ ส่งผลต่อแผนการบริหารงบประมาณและการติดตาม
ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณมีความคาดเคลื่อน ไม่มีประสิทธิภาพ จึงท าให้กระทบต่อความส าเร็จของ
โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(6) จากการติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ผ่านมาพบว่า โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อ  พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ประกาศใช้ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายในช่วงต้นปีงบประมาณซึ่งไม่เป็นไป 
ตามแผน นอกจากนี้ ยังท าให้ระยะเวลาการด าเนินงานมีจ ากัด ซึ่งอาจท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของส านักงาน ป.ป.ท. อีกด้วย จากการติดตามงบประมาณ  
การด าเนินการโครงการในช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลในเรื่องความซ้ าซ้อนของวันจัดโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดโครงการ 

(7) จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. จะได้วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หลายหน่วยงานมีการขอเพ่ิมและ
ส่งคืนงบประมาณหลายครั้ง ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการวางแผนอย่างเป็นระบบของหน่วยงาน และการให้
ความส าคัญในการวางแผนของบประมาณตั้งแต่เริ่ม จนถึงการทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างทันท่วงทีและจริงจัง จึงท าให้กระทบต่อความส าเร็จของโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(8) จากปัญหาอุปสรรคในข้อ (1) และ (2) ท าให้ส าน างาน ป.ป.ท. มีการบริหารงบประมาณใน
ลักษณะเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีงบประมาณ ท าให้มีความเสี่ยงว่าจะไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทัน ในกรณีที่มีการทบทวนแผนฯ หากหน่วยงานในสังกัดส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายในท้ายของไตรมาสที่ 4 
และจากระยะเวลาที่เหลืออยู่น้อยมากในการบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายเพ่ือเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ
ส่งผลให้ส านักงาน ป.ป.ท. อาจไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ยังส่งผลถึงการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจากส านักงบประมาณในปีถัดไปอีกด้วย 

2. ข้อเสนอแนะ 
(1) เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ต่ ากว่าเป้าหมายมาก รวมถึงสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่ตั้งไว้ แนวทางแก้ปัญหาหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ควรมีการเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานล่วงหน้าส าหรับงบประมาณในปีถัดไป สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ สอดคล้อง
กับสถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับในกรณีต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่องบประมาณของส่วนราชการ
ที่ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... มีมติสิ้นสุดแล้วก่อนเสนอต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น รายการ
ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าทรัพย์สิน งบลงทุน โครงการต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องภายใน
ของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขใน
การจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ประกาศใช้ 
ส านักงบประมาณอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้นๆ และได้โอน
งบประมาณตามงวดที่ได้วางแผนไว้ให้ส่วนราชการ ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดฯที่ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว
สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดเงินของรัฐบาล  



ง 
 

(2) หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ควรเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอโครงการ การก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมสามารถเริ่มต้นโครงการได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ ส่งผลให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่ก าหนด  น าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ความส าเร็จของโครงการจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการโครงการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นส าคัญ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ความส าคัญกับการก ากับ ติดตาม และบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามแผน และต้องด าเนินการแก้ไขทันทีหากพบความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความล่าช้า หากปัญหา
ที่พบอยู่นอกเหนืออ านาจให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและสั่งการแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงที่อาจท า
ให้ล่าช้า เพ่ือให้การด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกัน
ความเสียหายจากการเสียโอกาส และลดความเสียหายจากการสูญเสียงบประมาณของแผ่นดิน 

(4) เพ่ือให้โครงการต่าง ๆ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการด าเนินงานและเป้าหมายการเบิกจ่าย 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการถึงปัจจัยภายนอก 
ภายใน ขั้นตอนการท างาน โอกาส อุปสรรค เป็นต้น ให้ครอบคลุมทั้งก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ 
และหลังด าเนินโครงการ 

  ก่อนด าเนินโครงการ : เพ่ือระบุเหตุการณ์/กิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยง พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว  

 ระหว่างด าเนินโครงการ : เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ โดยเทียบกับ
แผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผน 
จ าเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหาสาเหตุและแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมทั้งอาจต้องปรับวิธีการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด 

 หลังด าเนินโครงการ : เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ทั้งนี้ หากโครงการใดมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ควรน ามาเผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทางต้นแบบให้กับโครงการอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันต่อไป 

(5) ส านักงาน ป.ป.ท. ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงาน ให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และมีความเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ควรน า
ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์ ประมวลผล เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย การบริหารจัดการ การติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. ต่อไป 

(6) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงของส านักงาน ป.ป.ท. ควรมีการ
จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดสรรงบประมาณที่กองยุทธศาสตร์และ
แผนงานได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ เพ่ือจะได้ติดตามการด าเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือช่วยให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ค าน า 
 
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่  

ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีความมุ่งหมายที่จะน าผลการประเมินไปประกอบการก าหนดนโยบายและ
มาตรการเร่งรัดในอันที่จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน ป.ป.ท. ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ส านัก/กอง/ศูนย์ ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. ที่ได้ให้ความร่วมมือในการายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินผล
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจต่อไป 

 
 
 

 
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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การประเมินแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 

 
การประเมินแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน รายละเอียด ดังนี้ 

 
1. บทน า 

1.1. ความเป็นมา 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) จัดท าขึ้นภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 บังคับใช้ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาระส าคัญในส่วนที่มีการมอบอ านาจความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณรายจ่ายไปที่  
ส่วนราชการมากขึ้น พร้อมทั้งใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือท างานในกระบวนการงบประมาณ 4 ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดท างบประมาณ ขั้นตอนที่ 2 งบประมาณ ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ ขั้นตอนที่ 4  
การติดตามและประเมินผลโดยกระบวนการงบประมาณทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ขั้นตอนการบริหารงบประมาณและการ
ติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง กล่าวคือ ส่วนราชการจะต้องก าหนดแนวทางในการบริหาร
งบประมาณและการติดตามและประเมินผล โดยต้องน างบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้จ่าย และการใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการจะต้องใช้ตามรายการประมาณการรายจ่ายที่ส่วนราชการได้ระบุไว้ในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ระบุตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากนั้นต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนดังกล่าว 

ส านักงาน ป.ป.ท. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผลได้จัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ป.ป.ท. (ระหว่าง  
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน เห็นสมควรประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และเพ่ือประโยชน์ต่อผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบาย
และการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

1.2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ป.ป.ท.  
 
 
 



 
2 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

1.3. ขอบเขต 
การประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงาน ป.ป.ท. (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ประเมินผลระดับความส าเร็จของเป้าหมายของการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.4. นิยามศัพท์ 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของส านักงาน ป.ป.ท. เพ่ือด าเนิน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้อาจ
ด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง เป้าหมายการให้บริการส านักงาน ป.ป.ท. ตามเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือท่ีก าหนด
ขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ หมายถึง โครงการที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายจ่ายประจ า หมายถึง รายจ่ายเพ่ือใช้ในการบริหารงานประจ า เป็นรายจ่ายประเภทเงินเดือน 
ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายเพ่ือการจัดซื้อบริการและสิ่งของที่ไม่เป็นสินทรัพย์ประเภททุน  

1.5. ระเบียบวิธี 
การประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แหล่งข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิของ ส านัก/กอง/ศูนย์ การรายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าเดือน รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือน 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ป.ป.ท. 
ความถี่การรายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแบบรายงานให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายใน

วันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ส านักงาน ป.ป.ท.  
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี 

เกณฑ์การประเมิน เป็นการวิเคราะห์ทางการเงิน (เงินงบประมาณ) เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี 
- การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 100 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย 

หากการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมน้อยกว่า ร้อยละ 100  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือต่ ากว่าเป้าหมาย  



 
3 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

2. กรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
 

การประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้กรอบแนวคิดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

2.1. การติดตาม (Monitoring) (http://web1.mfu.ac.th/division/planblog/?p=725,  2560)              
การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงาน
เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

2.2. การประเมินผล 
ประชุม รอดประเสริฐ Z2539:72) กล่าวว่า “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” มีความหมาย

ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Evaluation” ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ
ด าเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

สุรพล  กาญจนะจิตรา (ม.ป.ป.,1) กล่าวถึงการประเมินผลว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ก าหนด
นโยบาย หรือผู้บริหารงานทราบว่า การด าเนินงานตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ การวิจัย
ประเมินผลเป็นรูปแบบของการประเมินผลแบบหนึ่งซึ่งได้น าระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาช่วย ท าให้ได้ข้อมูลที่แน่นอน และมี
ความเชื่อมั่นสูง การประเมินผลโดยวิธีนี้จึงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากบุคคลทุกฝ่าย และใช้กันอย่างแพร่หลาย 

พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ (2539:17) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ หมายถึง การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจาการด าเนินงานของโครงการ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการใช้ระบบวิธี
ที่น่าเชื่อถือ เช่นระเบียบวิธีวิจัย เป็นเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบท้อเท็จจริงที่ได้จากการด าเนินงานของโครงการส่วนใหญ่จะ
เน้นไปที่การค้นหาผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ เรียกการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการวิจัยประเมินผล 

กล่าวโดยสรุป การติดตามและประเมินผลคือ กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือที่จะน าผลที่
ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้บริหารโครงการ ว่าโครงการควรด าเนินการต่อไป ควรขยาย 
หรือยกเลิก ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง หรือควรออกแบบโครงการใหม่ในการแก้ไขจุดบกพร่องส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจของผู้ก าหนดนโยบาย ในการด าเนินนโยบายในคราวต่อไป 

2.3. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการประเมินผล 
เสน่ห์  จุ้ยโต (2545:602) ได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการประเมินผลความส าเร็จของแผนและ

โครงการว่าจะเป็นการเอาข้อมูลของการประเมินไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และกลวิธีในการบริหารแผนและ
โครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สุรพล  กาญจนจิตรา (2544: 513-514) มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัยและประเมินผลก็
คือ การวัดประสิทธิภาพของแผนงานโครงการว่าบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจของผู้บริหารและเมื่อได้ท าการประเมินผลเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ท าการประเมินผล
จะตอ้งเป็นผู้สรุปผลและเสนอแนะให้กับผู้บริหารตัดสินใจเพื่อทราบว่า 

1. แผนงานโครงการที่ประเมินผลได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใดหรือไม่ 
2. แผนงานโครงการที่ประเมินผลมีปัญหาและอุปสรรคขัดข้องอะไรบ้าง 
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2.4. รูปแบบการประเมิน (evaluation model) 
รูปแบบการประเมิน (evaluation model) เป็นกรอบความคิดในการประเมิน ซึ่งแต่ละรูปแบบจะ

บอกให้ทราบว่าในการประเมินนั้นควรพิจารณาประเมินในเรื่องใด จะประเมินได้อย่างไรบ้าง การประเมินนโยบาย 
แผนงานและโครงการสามารถน ารูปแบบการประเมินมาประยุกต์ใช้ ได้มีนักวิชาการทางด้านประเมินได้เสนอกรอบ
ความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีอยู่หลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินโดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (สมคิด  
พรมจุ้ย,2549:117อ้างถึงใน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, 2555:71) คือ 

1. รูปแบบการประเมินที ่เน้นจุดมุ่งหมาย (objective based model) เป็นรูปแบบที่เน้นการ
ตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็นหลัก โดยดูว่าผลที่
เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Ralph w. 
Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973) และเคิร์ก-แพททริก (Kirkpatrick)  

2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (judemental evaluation model) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิฉัยคุณค่าของโครงการนั้น ได้แก่ รูปแบบ
การประเมินของ สเตค (Stake:1967) (Scriven:1967) โพรวัส (Provus:1971) 

3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (decision-oriented evaluation model) เป็นรูปแบบ
การประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของเวลซ์ (Welch:1967) สตัฟเฟิลบีม(Stufflbeam:CIPP:1968) อัลคิน 
(Alkin:1967) 

รูปแบบการประเมินที่ใช้อยู่ เป็นรูปแบบการประเมินที่มีแนวคิดมาจากการประเมินทางการศึกษา 
ต่อมาได้มีผู้น ามาประยุกต์ใช้กับวัตถุประสงค์ของการประเมินที่แตกต่างกันออกไป เช่น  การประเมินโครงการ  
การประเมินแผน ตลอดจนการประเมินนโยบายรูปแบบการประเมินแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม  
(สุภมาส  อังศุโชติ,2550:6-7 อ้างถึงใน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์,2555:72) ดังนี้ 

1. รูปแบบการประเมินที่เน้นวัตถุประสงค์ (objective-based mode) เป็นรูปแบบการประเมินที่
ตรวจสอบว่าที่ผลที่เกิดจากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ แผนงานและนโยบาย
นั้นหรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973) และเคริ์กแพ
ททริก (Kirkpatrick:1985) บทบาทของนักประเมินคือผู้ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินโดยใช้วัตถุประสงค์ของโครงการ
แผนงานหรือนโยบายเป็นเกณฑ ์

2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (judgmental evalution mode) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวบรวมสารสนเทศ เพ่ือก าหนดและวินิจฉัยคุณค่าของโครงการ แผนงานและนโยบาย 
ได้แก่ รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake,1971) บทบาทที่ส าคัญที่สุดของนักประเมินคือการตัดสินคุณค่า 
ถ้านักประเมินไม่ได้มีส่วนในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินถือว่ายังปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์ 

รูปแบบการประเมินเพื่อตัดสินใจ (decision-oriented evaluation model) เป็นรูปแบบการประเมินที่
มุ่งผลิตสารสนเทศเพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ รูปแบบการประเมิน
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflbeam:CIPP:1968 และอัลคิน (Alkin,1967) บทบาทของนักประเมินคือการตอบสนองความ
ต้องการสารสนเทศของผู้บริหาร โดยผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดบริบทของการตัดสินใจ และเกณฑ์การตัดสินความส าเร็จ
ของนโยบาย นักประเมินไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหาร เพราะจะท าให้เสียความเป็น
กลางในการประเมิน ฉะนั้นนักประเมินควรมีบทบาทเพียงเสนอสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
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2.5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต” 

ค่านิยม “PACC : (Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)” 
P : Proactive    = ท างานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
A : Accurate     = ท างานด้วยความถูกต้อง 
C : Clear   = ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม 
C : Courage to Challenge = กล้าท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ 

พันธกิจ 
1. ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ 

ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  2. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง 
  3. สร้างมาตรการและบูรณาการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
  4. พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ 
  5. บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอ่ืน 
  6. เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ 

2.6. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตส านึก สร้างการรับรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วน 
1.1. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

- ทุกภาคส่วนได้รับการปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต 
1.2. ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 

- ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

1.3. กลยุทธ์  
1.3.1 ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการทุจริตประพฤติมิชอบ 
1.3.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนการท างานที่มีธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
2.1. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

- หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น โอกาสการทุจริตในหน่วยงานของรัฐลดลง 
2.2. ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 

2.2.1 ระดับความส าเร็จของการของการด าเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต  
2.2.2 ร้อยละของหน่วยงาน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ภายใต้การก ากับติดตามของ

ส านักงาน ป.ป.ท. 
2.2.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนามาตรการ/แนวทาง/เครื่องมือ/กลไก/งานวิชาการเพ่ือ

ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.2.4 จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง 
2.2.5 จ ำนวนข้อร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่ถูกชี้มูลว่ำกระท ำกำรทุจริต ลดลง 
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2.2.6 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (พ.ศ. 2563 – 2565) 

2.2.7 ระดับควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
2.3. กลยุทธ์ 

2.3.1 ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการท างานที่มีธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ 
2.3.2 บูรณาการการขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการภายใต้ธรรมาภิบาลและสร้าง

การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลจากทุกภาคส่วน 
2.3.3 พัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตใน

หน่วยงานภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
3.1. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

- สร้างการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างเครือข่าย
ภาคประชาสังคมและเอกชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2. ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 
3.2.1 ร้อยละของเครือข่ำยภำครัฐและภำคประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำกำรทุจริต  
3.2.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน

เครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
3.2.3 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุนชาวต่างชาติ  ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุน

ชาวต่าง ชาติรับเรื่องไว้และด าเนิน การในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า  
3.3. กลยุทธ์  

3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมและเอกชนให้มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของภาครัฐ 

3.3.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำกระบวนงำนด้ำนกำรคุ้มครองพยำน/ผู้แจ้งเบำะแสและระบบงำน
กำรข่ำว 

4.1 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
4.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันต่อต้านและชี้เบาะแสโดยได้รับการคุ้มครองตามที่

สิทธิประโยชน์ของผู้ชี้เบาะแสหรือพยานในคดีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4.2 ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 

4.2.1 ระดับความส าเร็จของการน าข้อมูลการข่าวมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.2.2 ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่ขอรับการคุ้มครองพยาน 

4.3 กลยุทธ์  
4.3.1 พัฒนาระบบงานคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแส 
4.3.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองพยาน/ผู้แจ้งเบาะแสในคดี

ทุจริตในภาครัฐ 
4.3.3 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการแจ้งเบาะแส/การข่าวเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการกระท า

ทุจริตในภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบูรณาการกลไกการตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายให้

มีประสิทธิภาพ 



 
7 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

5.1 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
5.1.1 การตรวจสอบ ไต่สวนและบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม 

5.2 ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 
5.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนากฎหมายน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการทางวินัย/ปกครอง หรือกฎหมาย  

ที่เก่ียวข้อง ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
5.2.3 ร้อยละของเรื่องทุจริตที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ 
5.2.4 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่

กฎหมายก าหนด ไม่เกิน 
5.2.5 จ านวนคดีอาญาทีห่น่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้อง 

5.3 กลยุทธ์  
5.3.1 ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย กฎ  และระเบียบเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต 
5.3.2 บูรณาการข้อมูลการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กร
สมรรถนะสูง สร้างการรับรู้สู่ประชาชน 

6.1 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
 6.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล

และสร้างการรับรู้สู่ประชาชน 
6.2 ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ 

 6.2.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 6.2.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2561 – 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการ 31 กิจกรรม) 
 6.2.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหาร

จัดการองค์กร 
 6.2.4 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน  

6.3 กลยุทธ์  
 6.3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมที่มี

สมรรถนะสูง 
 6.3.2 เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะและมีผลการปฏิบัติที่ดี 
 6.3.3 เสริมสร้างความรับรู้และความเข้าใจในบทบาท ภารกิจและการด าเนินงานสู่ประชาชน 

2.7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 553,077,874.71.00 บาท แบ่งเป็น 
1. รายจ่ายประจ า จ านวน 476,299,263.71 บาท (ร้อยละ  86.12) แบ่งเป็น งบด าเนินงาน จ านวน 

190,768,189.00 บาท (ร้อยละ 34.49) งบบุคลากร จ านวน 282,684,474.71 บาท (ร้อยละ 51.11) งบรายจ่ายอ่ืน 
จ านวน 2,846,600.00 บาท (ร้อยละ  0.51) 

2. รายจ่ายลงทุน จ านวน 76,778,611.00 บาท (ร้อยละ  13.88) 

2.8. กรอบแนวคิดการประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 
8 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

กรอบแนวคิดการใช้รูปแบบการประเมินของราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler)  
ไทเลอร์ (Tyler : 1943) เป็นผู้น าที่ส าคัญในการประเมินโครงการที่ให้ความหมายของการประเมิน

ว่า การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุ่ งหมายเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ โดยมีความเชื่อว่า
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจ าเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมิ นได้เป็นอย่างดีใน
ภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดยเสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความส าเร็จของวัตถุประสงค์
เหล่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 

ไทเลอร์ มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินเพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ใน
รูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุง แก้ไข และถือว่าการประเมิน
โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ล าดับขั้นของการประเมินการเรียนการสอนมีดังนี้ ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิง
พฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงก าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อจบเรียนจึงประเมินโครงการ โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์ 

การประยุกต์ใช้แนวความคิดของไทเลอร์ มาใช้ในการประเมินโครงการ 
ในปี 1986 ไทเลอร์ ได้น ากรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler 1968) โดยแบ่ง

การประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ 
1. การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives) 
2. การประเมินแผนการเรียน (Evaluating the learning Plan) 
3. กา ร ป ร ะ เ มิ น เ พ่ื อ แน ะแ น ว ใ นก า ร พั ฒ นา โ ค ร ง ก า ร  ( Evaluation Guild Program 

Development) 
4. การประเมินเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement) 
5. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome an Educational Program) 
6. การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
รูปแบบการประเมินที่เน้นวัตถุประสงค์ (objective-based mode) เป็นรูปแบบการประเมินที่

ตรวจสอบว่าผลที่เกิดจากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ แผนงานและนโยบาย
นั้นหรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973) และเคริ์ก
แพททริก (Kirkpatrick:1985) บทบาทของนักประเมินคือผู้ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินโดยใช้วัตถุประสงค์ของ
โครงการแผนงานหรือนโยบายเป็นเกณฑ์ 

ส านักงาน ป.ป.ท. จึงน ากรอบแนวคิดการประเมินของราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
  

ผลการด าเนินงาน ของ 
ส านักงาน ป.ป.ท. 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

เปรียบเทยีบผลการด าเนินงาน  
กับเป้าหมายทีต่ั้งไว้ในแผนปฏิบัตงิาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ผลการประเมินแผนปฏิบตัิงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ส านักงาน ป.ป.ท.  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

3.1 สรุปงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายเบิกจ่ายแยกรายไตรมาส 

เปา้หมาย เบกิจ่าย เปา้หมาย เบกิจ่าย เปา้หมาย  เบกิจ่าย เปา้หมาย  เบกิจ่าย
ภาพรวม ร้อยละ 23 16.92 ร้อยละ 54 38.46 ร้อยละ 77           64.90 ร้อยละ 100           96.96

รายจ่ายประจ า ร้อยละ 28 20.09 ร้อยละ 58 45.67 ร้อยละ 80           72.78 ร้อยละ 100           99.20

รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 8               -   ร้อยละ 40               -   ร้อยละ 65           17.36 ร้อยละ 100           83.09

รายการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

 

3.2  สรุปงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : แยกตามแผนงาน และประเภทงบรายจ่าย หลังโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

 พ.ร.บ./จดัสรร
เพ่ิมเตมิ

เบกิจา่ย ร้อยละ
 งบรายจา่ย

ประจ า
เบกิจา่ย ร้อยละ  งบบคุลากร เบกิจา่ย ร้อยละ  งบด าเนินงาน เบกิจา่ย ร้อยละ  งบรายจา่ยอ่ืน เบกิจา่ย ร้อยละ  งบลงทนุ เบกิจา่ย ร้อยละ

รวมทัง้สิ้น   553,077,874.71 536,274,880.01 96.96   476,299,263.71    472,483,047.60 99.20   282,684,474.71   282,684,474.71 100.00   190,768,189.00    187,110,412.45 98.08   2,846,600.00   2,688,160.44 94.43   76,778,611.00   63,791,832.41 83.09

1.แผนงานบคุลากรภาครฐั   296,767,174.71 296,691,802.45 99.97   296,767,174.71    296,691,802.45 99.97   282,684,474.71   282,684,474.71 100.00     14,082,700.00      14,007,327.74 99.46                  -                    -        -                      -                      -         -   

2.แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครฐั

  216,199,700.00 205,362,698.88 94.99   173,495,089.00    172,069,866.47 99.18                      -                        -          -     173,028,489.00    171,627,486.53 99.19     466,600.00      442,379.94 94.81   42,704,611.00   33,292,832.41 77.96

3.แผนงานบรูณาการต่อต้านการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ

    39,104,000.00 33,973,148.68 86.88       5,030,000.00       3,474,148.68 69.07                      -                        -          -         2,650,000.00       1,228,368.18 46.35   2,380,000.00   2,245,780.50 94.36   34,074,000.00   30,499,000.00 89.51

4.แผนงานบรูณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปญัหาจังหวดัชายแดนภาคใต้

      1,007,000.00 247,230.00 24.55       1,007,000.00          247,230.00 24.55                      -                        -          -         1,007,000.00           247,230.00 24.55                  -                    -        -                      -                      -         -   

ภาพรวมเบกิจา่ยงบรายจา่ยประจ า (งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบรายจา่ยอ่ืน) หลงัโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
ภาพรวมเบกิจา่ยงบลงทนุ หลงัโอน

เปลีย่นแปลงบประมาณ
แผนงาน

ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 



 
10 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส านกังาน ป.ป.ท.  

3.2.1 สรุปงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 : แยกตามประเภทงบรายจ่าย  

 

 

บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ
1.    งบรายจา่ยประจ า 476,299,263.71    86.12 472,483,047.60     99.20
1.1 งบด าเนินงาน 190,768,189.00     34.49 187,110,412.45     98.08
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 14,082,700.00      2.55         14,007,327.74     99.46
 แผนงานพืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 173,028,489.00     31.28       171,627,486.53     99.19
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 2,650,000.00      0.48          1,228,368.18     46.35
 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 1,007,000.00      0.18             247,230.00     24.55

1.2 งบบุคลากร 282,684,474.71     51.11 282,684,474.71    100.00
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 282,684,474.71     51.11       282,684,474.71    100.00
1.3 งบรายจ่ายอืน่ 2,846,600.00      0.51 2,688,160.44     94.43
 แผนงานพืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 466,600.00      0.08             442,379.94     94.81
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 2,380,000.00      0.43          2,245,780.50     94.36
2.    งบรายจา่ยลงทนุ 76,778,611.00    13.88 63,791,832.41     83.09
 แผนงานพืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 42,704,611.00      7.72         33,292,832.41     77.96
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 34,074,000.00      6.16         30,499,000.00     89.51

รวม 553,077,874.71   100.00 536,274,880.01     96.96

ประเภทงบรายจา่ย งบประมาณทีไ่ดร้ับ ผลการใช้จา่ย
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งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย



 
11 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 560,317,900 บาท เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) มีวงเงินงบประมาณที่ เข้า
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 25,282,200 บาท คงเหลืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 535,035,700 บาท ส านักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมให้ส านักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่  
9 กันยายน 2563 และวันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 18,042,174.71 บาท รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ทั้งสิ้น จ านวน 553,077,874.71 บาท เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส านักงาน ป.ป.ท.  
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 536,274,880.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.96 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดทีร่้อยละ 100 รายละเอียดดังนี้ 

1) งบรายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 476,299,263.71 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 472,483,047.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.20 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยจ าแนก
รายละเอียดได้ ดังนี้ 

(1) งบบุคลากร ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 282,684,474.71 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 282,684,474.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(2) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 190,768,189 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 187,110,412.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.08 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

(3) งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 2,846,600 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 2,688,160.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.43 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

2) งบรายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 76,778,611 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 63,791,832.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.09 ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

3.2.2 สรุปงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 : แยกตามแผนงาน  
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งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย เป้าหมาย



 
12 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

บาท  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ

1.    แผนงานบคุลากรภาครัฐ 296,767,174.71    53.66       296,691,802.45     99.97
1.1 งบบุคลากร 282,684,474.71     51.11       282,684,474.71    100.00
1.2 งบด าเนินงาน 14,082,700.00      2.55         14,007,327.74     99.46

2.    แผนงานพ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบการบริหารจดัการภาครัฐ 216,199,700.00    39.09       205,362,698.88     94.99
2.1 งบด าเนินงาน 173,028,489.00     31.28       171,627,486.53     99.19
2.2 งบลงทุน 42,704,611.00      7.72         33,292,832.41     77.96
2.3 งบรายจ่ายอืน่ 466,600.00      0.08             442,379.94     94.81

3.    แผนงานบรูณาการตอ่ตา้นการทจุริตและประพฤตมิิชอบ 39,104,000.00      7.07        33,973,148.68     86.88
3.1 งบด าเนินงาน 2,650,000.00      0.48          1,228,368.18     46.35
3.2 งบลงทุน 34,074,000.00      6.16         30,499,000.00     89.51
3.3 งบรายจ่ายอืน่ 2,380,000.00      0.43          2,245,780.50     94.36

4. แผนงานบรูณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปญัหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 1,007,000.00      0.18            247,230.00     24.55
4.1 งบลงทุน 1,007,000.00      0.18             247,230.00     24.55

รวม 553,077,874.71   100.00 536,274,880.01     96.96

งบประมาณทีไ่ดร้ับ
แผนงาน

 ผลการใช้จา่ย

 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  (หลังโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ)  จ านวน 553,077,874.71 บาท เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส านักงาน ป.ป.ท. 
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 536,274,880.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.96 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนดที่ร้อยละ 100 ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 

1) แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) จ านวน 296,767,174.71 บาท เบิกจ่าย จ านวน 296,691,802.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 ซึ่งไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

(1) งบบุคลากร ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 282,684,474.71 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 282,684,474.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(2) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 14,082,700.00 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 14,007,327.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.46 ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2) แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 216,199,700.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 
205,362,698.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.99 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 

(1) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 173,028,489.00 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 171,627,486.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.19 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

(2) งบลงทุน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 42,704,611.00 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน  33,292,832.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.96 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

(3) งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 466,600.00 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 442,379.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.81 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

3) แผนงานที่ 3 : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 39,104,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 33,973,148.68  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 86.88 ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้ 



 
13 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

(1) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 2,650,000.00 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 1,228,368.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.35 ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

(2) งบลงทุน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 34,074,000.00 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน  30,499,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.51 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(3) รายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 2,380,000.00 บาท 
เบิกจ่าย จ านวน 2,245,780.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.36 ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

4) แผนงานที่ 4 : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 1,007,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 
247,230.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.55 ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยจ าแนกรายละเอียดได้ ดังนี้  

(1) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 1,007,000.00 บาท
เบิกจ่าย จ านวน 247,230.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.55 ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

 
4. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนที่ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี : ที่ 1 ด้านความมั่นคง และที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ : (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ : ด้านความมั่นคง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน : ลดปัญหาการทจุริตในภาครัฐ  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล ผลการ
ประเมิน 

 เชิงคุณภาพ    
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) 
ภายใต้การก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 62.61  

 เชิงปริมาณ    
ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาการทุจริต 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
743.10 

 

ร้อยละของจ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
(เปรียบเทียบจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง) 

ไม่เกินร้อยละ 4 ไม่มีจ านวน
คดีอาญาที่
หน่วยงานไต่
สวนคดีทุจริต
ถูกฟ้องกลับ  

 

กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

ไมเ่กินร้อยละ 25 ไม่มีคดีทุจรติ
ขอขยาย
ระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบ
เวลาปกติที่
กฎหมาย
ก าหนด 

 

 

 

 



 
15 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

 จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภารกิจการขับเคลื่อนงานป้องกันเชิงรุก ป้องปราม
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พบว่าส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้ตามผลสัมฤทธิ์  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
และอีก 1 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วย 3 แผนงานที่ส าคัญ ดังนี้  

4.1 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน : ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรมหลัก : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    

 เชิงคุณภาพ    
ร้อยละของจ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (เปรียบเทียบ
จ านวนคดีที่ส่งฟ้อง) 

ไม่เกินร้อยละ 4 ไม่มีจ านวน
คดีอาญาที่
หน่วยงานไต่
สวนคดีทุจริต
ถูกฟ้องกลับ  

 

 เชิงปริมาณ    
กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

ไมเ่กินร้อยละ 25 ไม่มีคดีทุจรติที่
ขอขยาย
ระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบ
เวลาปกติที่
กฎหมาย
ก าหนด 

 

ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับคะแนนของดัชนีการ
รับรู้การทุจริตสูงขึ้น) 

ระดับ 5 ระดับ 5  

 
แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีกิจกรรมหลัก  

1 กิจกรรม ได้แก่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประเมินผลจาก 
1.3.3 ร้อยละของจ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (เปรียบเทียบจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง) 

จากการด าเนินงาน พบว่า ส านักงาน ป.ป.ท. ไม่มีจ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

1.3.4 กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่
กฎหมายก าหนด จากการด าเนินงาน พบว่า ส านักงาน ป.ป.ท. ไม่มีคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

1.3.5 ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตสูงขึ้น) โดยได้จัดท ารายงานผลวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริตและจัดท าข้อเสนอในการยกระดับคะแนนให้
สู ง ขึ้ น  
โดยรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทราบ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 



 
16 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

 
4.2 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรมหลัก : การสร้างนวัตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

   

 เชิงคุณภาพ    
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ภายใต้
การก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
62.61 

 

 เชิงปริมาณ    
ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาการทุจริต 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
743.10 

 

 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
การสร้างนวัตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มี 2 แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้แผน
บูรณาการ ได้แก่  

(1) แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ประเมินผล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ส านักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบก ากับ จ านวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม 146 หน่วย 
จังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับกรม จ านวน 101 หน่วย ระดับจังหวัด จ านวน 38 จังหวัด 
รวมเป็นจ านวน 139 หน่วยงาน คิดเป็น 62.61 ซึ่งเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(2) แนวทางที่ 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเมินผลจาก ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐ
และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริตจากการด าเนินงาน จ านวน 7,431 คน จาก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 743.10 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

4.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน : ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรมหลัก : การแก้ไขปัญหาทจุิตคอร์รัปชัน    
 เชิงคุณภาพ    

ร้อยละของหน่วยงาน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 
คะแนนข้ึนไป) 

ร้อยละ 80 จังหวัดยะลา 
ร้อยละ 87.17 
จังหวัดปัตตานี 
ร้อยละ 68.85 
จังหวัดนราธิวาส 
ร้อยละ 68.44 

 
 
 
 
 
 

 เชิงปริมาณ    
จ านวนเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 133.50  

 



 
17 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมหลัก 
ได้แก่ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ประเมินผลจาก 

(1) ร้อยละของหน่วยงาน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนขึ้นไป) ร้อยละ 80
จากการด าเนินงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า จังหวัดยะลา ร้อยละ 87.17 จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 
68.85 และ จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 68.44 ซึ่งไม่ผ่านผลการประเมิน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดปัตตานี และจังหวัด
นราธิวาส 

(2) จ านวนเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมภาครัฐ/เอกชนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 534 คน
จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 133.50 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานรายโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการจัดสรรให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 31 
รายการ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (หลัง

โอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน 
งาน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

195,440.00 195,440.00 100.00   

2. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการเงินการคลัง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน" 

9,231.00 9,231.00 100.00   

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสั งกั ด
ส านักงาน ป.ป.ท. 

1,602,827.00 1,602246.78 99.96   

4. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่ประชาชน (ค่าโฆษณาและเผยแพร่) 

1,574,500 1,574,500.00 100.00   

5. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก 

607,037 607,037.00 100.00   

6. โครงการสัมมนา เรื่อง นโยบาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท.ประจ าปี พ.ศ. 2563 

700,000 690,563.30 98.65   

7. การประชุม ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for 
Asia and the Pacific 

30,035.18 29,940.12 99.68   

8. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่ อต้ านการทุ จ ริ ต  (Conference of the States 
Parties : COSP) 

161,204.24 161,204.24 100.00   

9. การประชุ ม Anti-Corruption and Transparency 
Working Group : APEC ACTWG (APEC SOM1) 

76,335.58 76,335.58 100.00   

10. การประชุม OECD Global Anti-Corruption & 
Integrity Forum 

18,025.00 0.00 0.00   

11. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรว่มมอืและบรูณา
การฐานข้อมูลภาครัฐ 

90,500.00 90,500.00 100.00   

12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

96,700.00 96,700.00 100.00   

13. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

38,280.00 38,280.00 100.00   

14. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารคดี
ของส านักงาน ป.ป.ท. 

127,475.00 127,475.00 100.00   



 
19 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (หลัง

โอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน 
งาน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

15. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการ/แนวทางในการป้องกันกรณีความเสียหายจาก
ข้อผูกพันสัญญาในการด าเนินโครงการของรัฐ 

166,000.00 137,413.60 82.78   

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ 
16. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 

1,200,000.00 794,801.13 66.23   

17. โครงการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บูรณาการงานคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. 

250,000.00 29,850.00 11.94   

18. โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของ ศปท. 

750,000.00 204,450.00 26.73   

19. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านคุ้มครองพยาน 

250,000.00 49,650.00 19.86   

20. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การด าเนินการ
แนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและก ากับ
ดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของตนซึ่งเงินสดและตรา
สารเปลี่ยนมือตามพันธกรณีอนุสัญญา สหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 
2003) 

200,000.00 153,617.05 76.81   

21. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 
เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ 

16,437,000.00 16,411,000.00 99.84   

22. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance Framework) 

17,637,000.00 14,088,000.00 79.88   

23. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

750,000.00 750,000.00 100.00   

24. โครงการปลุกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลัก
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

500,000.00 500,000.00 100.00   

25. โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
เชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

500,000.00 486,075.00 97.22   

26. โครงการจัดท าหลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต 

430,000.00 316,475.50 73.60   

27. โครงการจัดท าหลักสูตรให้ความรู้แก่ภาคเอกชนใน
การก าหนดมาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

200,000.00 193,230.00 96.62   

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
28. โครงการอบรมส่ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายประชาสังคมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปี 
63 

300,000.00 67,600.00 22.53   



 
20 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (หลัง

โอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน 
งาน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

29. โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

210,000.00 85,800.00 40.86   

30. โครงการประสานและบูรณาการหน่วยงานรัฐด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

209,000.00 27,000.00 12.92   

31. โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

288,000.00 66,830.00 23.20   

จากตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน พบว่า ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 31 รายการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 12 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 38.71 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.06 
โดยที่โครงการ/กิจกรรม ทั้ง 31 รายการ มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 30 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
96.77 มี 1 รายการ ไม่มีผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประชุม OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum 
เนื่องจากรายการงบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณคงเหลือหลังจากเข้าสู่พ.ร.บ. โอนฯ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ านวน 18,025 บาท ซึ่งเป็น
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบิน เนื่องจาก องค์กร OECD เจ้าภาพแจ้งยกเลิกการประชุม 

จากการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน สามารถจ าแนกโครงการตาม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

5.1. โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมา มี 12 โครงการ 

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ 
(หลังโอนเปลีย่นแปลง

งบประมาณ) 

ผลเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน
งาน เบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 

195,440.00 195,440.00 100.00   

2.โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การเสริมสร้าง
ส ม ร ร ถน ะ ด้ า น ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง  ส า ห รั บ
ผู้ปฏิบัติงาน" 

9,231.00 9,231.00 100.00   

3. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่ประชาชน (ค่าโฆษณา
และเผยแพร่) 

1,574,500 1,574,500.00 100.00   

4. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก 

607,037 607,037.00 100.00   

5.การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต (Conference of the 
States Parties : COSP) 

161,204.24 161,204.24 100.00   



 
21 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  

โครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ 
(หลังโอนเปลีย่นแปลง

งบประมาณ) 

ผลเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน
งาน เบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
6.การประชุม Anti-Corruption and Transparency 
Working Group : APEC ACTWG (APEC SOM1) 

76,335.58 76,335.58 100.00   

7. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือและ
บูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ 

90,500.00 90,500.00 100.00   

8. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

96,700.00 96,700.00 100.00   

9. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  

38,280.00 38,280.00 100.00   

10. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
บริหารคดีของส านักงาน ป.ป.ท. 

127,475.00 127,475.00 100.00   

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ 
11. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

750,000.00 750,000.00 100.00   

12. โครงการปลุกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
หลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

500,000.00 500,000.00 100.00   

จากตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน พบว่า ส านักงาน ป.ป.ท. 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 31 รายการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
จ านวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.71 

5.2. โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มี 
18 โครงการ 

โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (หลัง

โอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน 
งาน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. 

1,602,827.00 1,602246.78 99.96   

2. โครงการสัมมนา เรื่ อง  นโยบาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท.ประจ าปี พ.ศ. 2563 

700,000 690,563.30 98.65   

3. การประชุม ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for 
Asia and the Pacific 

30,035.18 29,940.12 99.68   

4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการ/แนวทางในการป้องกันกรณีความเสียหายจาก
ข้อผูกพันสัญญาในการด าเนินโครงการของรัฐ 

166,000.00 137,413.60 82.78   

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ 
5. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับ
นักลงทุนชาวต่างชาติ 

1,200,000.00 794,801.13 66.23   
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โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ (หลัง

โอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน 
งาน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

6. โครงการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บูรณาการงานคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. 

250,000.00 29,850.00 11.94   

7. โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของ ศปท. 

750,000.00 204,450.00 26.73   

8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการด้านคุ้มครองพยาน 

250,000.00 49,650.00 19.86   

9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การด าเนินการ
แนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและก ากับ
ดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของตนซึ่งเงินสดและตรา
สารเปลี่ยนมือตามพันธกรณีอนุสัญญา สหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 
2003) 

200,000.00 153,617.05 76.81   

10. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 
เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ 

16,437,000.00 16,411,000.00 99.84   

11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance Framework) 

17,637,000.00 14,088,000.00 79.88   

12. โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
เชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

500,000.00 486,075.00 97.22   

13. โครงการจัดท าหลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต 

430,000.00 316,475.50 73.60   

14. โครงการจัดท าหลักสูตรให้ความรู้แก่ภาคเอกชนใน
การก าหนดมาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

200,000.00 193,230.00 96.62   

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
15. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ประชาสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปี 63 

300,000.00 67,600.00 22.53   

16. โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

210,000.00 85,800.00 40.86   

17. โครงการประสานและบูรณาการหน่วยงานรัฐด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

209,000.00 27,000.00 12.92   

18. โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

288,000.00 66,830.00 23.20   

จากตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน พบว่า ส านักงาน ป.ป.ท. 
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 31 รายการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นตามเป้าหมาย แต่มีผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 61.29  
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6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3  

(รอบ 12 เดือน) ส านักงาน ป.ป.ท. มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลของ ส านัก/กอง/ศูนย์ ที่ได้รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน โดยมี
สรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 

6.1. สรุปผล 

1) เกณฑ์การประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายการ เป้าหมาย ค าอธิบาย 

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 100  การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ 100 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือ
เป็นไปตามเป้าหมาย 

 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมน้อยกว่า ร้อยละ 100 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

รายจ่ายประจ า ร้อยละ 100  การเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับ ร้อยละ 100 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ร้อยละ 100 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100  การเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับ ร้อยละ 100 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ร้อยละ 100 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 560,317,900 บาท 
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวงเงิน
งบประมาณที่เข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 25,282,200 บาท คงเหลืองบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร จ านวน 535,035,700 บาท ส านักงบประมาณได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมให้ส านักงาน 
ป.ป.ท. จ านวน 18,042,174.71 บาท รวมเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 553,077,874.71 บาท 
โดยจ าแนกเป็นงบรายจ่ายประจ า จ านวน 476,299,263.71 บาท และงบรายจ่ายลงทุน จ านวน 76,778,611.00 บาท 
เพ่ือใช้จ่ายในแผนบุคลากรภาครัฐ แผนพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 536,274,880.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 
96.96 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด คือ ร้อยละ 100 สามารถพิจารณาเป็นรายแผนงานได้ ดังนี้ 

แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) จ านวน 296,767,174.71 บาท เบิกจ่าย จ านวน 296,691,802.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97  

แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 216,199,700.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 
205,362,698.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.99 ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้ง 3 ตัวชี้วัด 
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แผนงานที่ 3 : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 39,104,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 33,973,148.68 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 86.88 ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานและ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 ตัวชี้วัด และอีก 1 ตัวชี้วัด ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  

แผนงานที่ 4 : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 1,007,000.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 
247,230.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.55 ซึ่งส านักงาน ป.ป.ท. สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 1 ตัวชี้วัด และอีก 1 ตัวชี้วัด ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 
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(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแผนงานและประเภทงบรายจ่าย 
 

 พ.ร.บ./จดัสรร
เพ่ิมเตมิ

เบกิจา่ย ร้อยละ
ผลการ
ประเมิน

 งบรายจา่ยประจ า เบกิจา่ย ร้อยละ
ผลการ
ประเมิน

 งบบคุลากร เบกิจา่ย ร้อยละ
ผลการ
ประเมิน

 งบด าเนินงาน เบกิจา่ย ร้อยละ
ผลการ
ประเมิน

 งบรายจา่ยอ่ืน เบกิจา่ย ร้อยละ
ผลการ
ประเมิน

 งบลงทนุ เบกิจา่ย ร้อยละ
ผลการ
ประเมิน

รวมทัง้สิ้น    553,077,874.71 536,274,880.01 96.96      476,299,263.71    472,483,047.60 99.20    282,684,474.71   282,684,474.71 100.00    190,768,189.00    187,110,412.45 98.08      2,846,600.00    2,688,160.44 94.43     76,778,611.00    63,791,832.41 83.09 

1.แผนงานบคุลากรภาครฐั    296,767,174.71 296,691,802.45 99.97      296,767,174.71    296,691,802.45 99.97    282,684,474.71   282,684,474.71 100.00      14,082,700.00      14,007,327.74 99.46                     -                     -        -            -                       -                       -         -            -   

2.แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั

   216,199,700.00 205,362,698.88 94.99      173,495,089.00    172,069,866.47 99.18                       -                        -          -            -     173,028,489.00    171,627,486.53 99.19         466,600.00       442,379.94 94.81     42,704,611.00    33,292,832.41 77.96 

3.แผนงานบรูณาการต่อต้านการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ

     39,104,000.00 33,973,148.68 86.88          5,030,000.00       3,474,148.68 69.07                       -                        -          -            -         2,650,000.00       1,228,368.18 46.35      2,380,000.00    2,245,780.50 94.36     34,074,000.00    30,499,000.00 89.51 

4.แผนงานบรูณาการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

       1,007,000.00 247,230.00 24.55          1,007,000.00          247,230.00 24.55                       -                        -          -            -         1,007,000.00           247,230.00 24.55                     -                     -        -            -                       -                       -         -            -   

ภาพรวมเบกิจา่ยงบรายจา่ยประจ า (งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบรายจา่ยอ่ืน) หลงัโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ
ภาพรวมเบกิจา่ยงบลงทนุ หลงัโอนเปลีย่นแปลง 

งบประมาณ
แผนงาน

ภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2563
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(2) ผลการด าเนินงานแยกตามแผนงาน 

 
 
 
 

แผนงาน/กิจกรรมหลกั หน่วยนับ แผน ผล ผลการ
ประเมิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กิจกรรมหลัก : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ     
 เชิงคุณภาพ     

ร้อยละของจ านวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
(เปรียบเทียบจ านวนคดีที่ส่งฟ้อง) 

ร้อยละ 4 ไม่มีจ านวนคดีอาญาที่
หน่ วยงานไต่ สวนคดี
ทุจริตถูกฟ้องกลับ  

 

 เชิงปริมาณ     
กระบวนการด าเนินคดีทุจริตที่จ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 25 ไ ม่ มี ค ดี ทุ จ ริ ต ที่ ข อ
ขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติที่
กฎหมายก าหนด 

 

ระดับการขับเคลื่อนการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น (ยกระดับคะแนนของ
ดัชนีการรับรู้การทุจรติสูงขึ้น) 

ระดับ 5 5  

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กิจกรรมหลัก : การสร้างนวัตกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

    

 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 62.61  
ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (85 คะแนนข้ึนไป) 
ภายใต้การก ากับติดตามของส านักงาน ป.ป.ท. 

    

 เชิงปริมาณ     
ร้อยละของเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาการทุจริต 

ร้อยละ 80 743.10  

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมหลัก : การแก้ไขปัญหาทจุิตคอร์รัปชัน     
 เชิงคุณภาพ     

ร้อยละของหน่วยงาน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
(85 คะแนนข้ึนไป) 

ร้อยละ 80 33.33  

จังหวัดยะลา ร้อยละ 80 87.17  
จังหวัดปัตตานี ร้อยละ 80 68.85  
จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 80 68.44  

แผนงาน/กิจกรรมหลกั หน่วยนับ แผน ผล ผลการ
ประเมิน 

 เชิงปริมาณ     
จ านวนเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมภาครัฐ/เอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 133.50  
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ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 31 รายการ  
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 12 รายการ คิดเป็นร้อยละ 38.71 และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.06 ในขณะที่โครงการ/กิจกรรมทั้ง 30 
รายการมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 69.70 และมี จ านวน 1 รายการ ไม่มีผลการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ การประชุม OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum เนื่องจากรายการงบประมาณดังกล่าว เป็น
งบประมาณคงเหลือหลังจากเข้าสู่พ.ร.บ. โอนฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จ านวน 18,025 บาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกบัตรโดยสารเครื่องบิน 
เนื่องจาก องค์กร OECD เจ้าภาพแจ้งยกเลิกการประชุม 

 

โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ (หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน 
งาน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

1. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 

195,440.00 195,440.00 100.00   

2. โครงการอบรมสัมมนา เรื่ อง "การเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการเงินการคลัง ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน" 

9,231.00 9,231.00 100.00   

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงาน 
ป.ป.ท. 

1,602,827.00 1,602246.78 99.96   

4. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแก่ประชาชน (ค่าโฆษณาและเผยแพร่) 

1,574,500 1,574,500.00 100.00   

5. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนากับหนว่ยงาน
ภายนอก 

607,037 607,037.00 100.00   

6. โครงการสัมมนา เรื่ อง  นโยบาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ท.ประจ าปี พ.ศ. 2563 

700,000 690,563.30 98.65   

7. การประชุม ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for 
Asia and the Pacific 

30,035.18 29,940.12 99.68   

8. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่ อต้ านการทุ จ ริ ต  (Conference of the States 
Parties : COSP) 

161,204.24 161,204.24 100.00   

9 .  การประ ชุ ม  Anti-Corruption and Transparency 
Working Group : APEC ACTWG (APEC SOM1) 

76,335.58 76,335.58 100.00   

10. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณา
การฐานข้อมูลภาครัฐ 

90,500.00 90,500.00 100.00   

11. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

96,700.00 96,700.00 100.00   

12. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

38,280.00 38,280.00 100.00   
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โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ (หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน 
งาน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

13. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารคดี
ของส านักงาน ป.ป.ท. 

127,475.00 127,475.00 100.00   

14. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
มาตรการ/แนวทางในการป้องกันกรณีความเสียหายจาก
ข้อผูกพันสัญญาในการด าเนินโครงการของรัฐ 

166,000.00 137,413.60 82.78   

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิชอบ 
15. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 

1,200,000.00 794,801.13 66.23   

16. โครงการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
บูรณาการงานคุ้มครองพยานของส านักงาน ป.ป.ท. 

250,000.00 29,850.00 11.94   

17. โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของ ศปท. 

750,000.00 204,450.00 26.73   

18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการด้านคุ้มครองพยาน 

250,000.00 49,650.00 19.86   

19. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การด าเนินการ
แนวทางมาตรการที่เป็นไปได้ในการสืบหาและก ากับ
ดูแลการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของตนซึ่งเงินสดและตรา
สารเปลี่ยนมือตามพันธกรณีอนุสัญญา สหประชาชาติ 
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC 
2003) 

200,000.00 153,617.05 76.81   

20. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 
เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาครัฐ 

16,437,000.00 16,411,000.00 99.84   

21. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance Framework) 

17,637,000.00 14,088,000.00 79.88   

22. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

750,000.00 750,000.00 100.00   

23. โครงการปลุกจิตส านึกเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามหลักธรร
มาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

500,000.00 500,000.00 100.00   

24. โครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต
เชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ 

500,000.00 486,075.00 97.22   

25. โครงการจัดท าหลักสูตรอบรมเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต 

430,000.00 316,475.50 73.60   

26. โครงการจัดท าหลักสูตรให้ความรู้แก่ภาคเอกชนใน
การก าหนดมาตรการป้องกันการจ่ายสินบนและการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

200,000.00 193,230.00 96.62   

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
27. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ประชาสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปี 63 

300,000.00 67,600.00 22.53   
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โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ (หลังโอน
เปลี่ยนแปลง) 

ผลการเบิกจ่าย ผลการ
ด าเนิน 
งาน ผลเบิกจ่าย ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

28. โครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐให้กับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

210,000.00 85,800.00 40.86   

29. โครงการประสานและบูรณาการหน่วยงานรัฐด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

209,000.00 27,000.00 12.92   

30. โครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

288,000.00 66,830.00 23.20   

 
6.2. ปัญหาและอุปสรรค 

(1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศไม่ทันภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ส านักงบประมาณจึงได้อนุมัติให้ส่วนราชการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ พ.ศ.  2562 ไปพลางก่อน โดยรายการงบลงทุน และแผนงานบูรณาการ 
ทั้ง 2 แผนงาน ที่เป็นรายการใหม่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน จนกว่า พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ ซึ่งต่อมาได้ประกาศใช้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งผล
กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และระยะเวลาที่เหลือในการด าเนินงานมีจ ากัด ท าให้การด าเนินโครงการและ
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงาน  

(2) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีวงเงินงบประมาณที่เข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 25,282,200 บาท
พบว่ า โครงการที่ เหลื อที่ จะต้องด า เนิ นการหลั งจากเข้ า  พ .ร .บ .  โอนฯ เช่น  แผนงานบู รณาการทั้ ง  
2 แผนงาน ซึ่งเป็นโครงการในงบด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม และโครงการในงบรายจ่ายอ่ืน
รวมถึงการด าเนินการในด้านคดีมีการชะลอการด าเนินงาน มีการปรับรูปแบบกิจกรรมด าเนินโครงการ รวมถึง  
การปรับลดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบการด าเนิน
โครงการและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(3) จากการติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ แผนงานพ้ืนฐานฯ บางรายการ  
ไม่เพียงพอทุกปี ดังนั้น เมื่อส านักงบประมาณอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงาน ป.ป.ท. แล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายหน่วยงาน รวมถึงประกาศส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด จาก  
การติดตามการด าเนินงานพบว่า หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหมดก่อน หากส่วนกลางมี 
ไม่เพียงพอในการจัดสรรเพ่ิมเติม จะต้องรอการทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 เพ่ือหางบประมาณเหลือจ่ายมาจัดสรรเพ่ิมเติมให้ ซึ่งส่งผลในเรื่องแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงานจะต้องชะลอจนกว่าจะมีงบประมาณมาสนับสนุน 
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(4) จากการติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ผ่านมาพบว่า งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ปปท. เขตพ้ืนที่ มีการ
ด าเนินการล่าช้า ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่ได้รับจัดสรรได้ทัน ท าให้ต้องมีการขอกัน เงินเหลื่อมปีหรือ
อาจจะต้องขอขยายระยะเวลาการผูกพันงบประมาณจากเดิมที่ตั้งไว้ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายไม่เป็นตามแผน  

(5) จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงแม้หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. 
จะได้วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ แต่ยังพบว่ามีบางหน่วยงานไม่มีทะเบียนคุมงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการไม่ลงข้อมูลผลการเบิกจ่ายให้เป็น
ปัจจุบันในระบบงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท ก่อนที่จะลงในระบบ GFMIS ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
ตรงกับระบบงบประมาณ ส่งผลต่อการแผนการบริหารงบประมาณและการติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่าย
งบประมาณมีความคาดเคลื่อน ไม่มีประสิทธิภาพ จึงท าให้กระทบต่อความส าเร็จของโครงการและการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(6) จากการติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ผ่านมาพบว่า โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี ฯ  ประกาศใช้  ส่ งผลกระทบต่ อการ เบิ กจ่ าย ในช่ ว งต้ นปี งบประมาณ ซึ่ ง ไม่ เป็ น ไป 
ตามแผน นอกจากนี ้ยังท าให้ระยะเวลาการด าเนินงานมีจ ากัด ซึ่งอาจท าให้การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของส านักงาน ป.ป.ท. อีกด้วย จากการติดตามงบประมาณ การด าเนินการ
โครงการในช่วงไตรมาสสุดท้าย ส่งผลในเรื่องความซ้ าซ้อนของวันจัดโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งส่งผล ต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดโครงการ 

(7) จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน ป.ป.ท. จะได้วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หลายหน่วยงานมีการขอเพ่ิมและ
ส่งคืนงบประมาณหลายครั้ง ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการวางแผนอย่างเป็นระบบของหน่วยงาน และการให้
ความส าคัญในการวางแผนของบประมาณตั้งแต่เริ่ม จนถึงการทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างทันท่วงทีและจริงจัง จึงท าให้กระทบต่อความส าเร็จของโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่อาจ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(8) จากปัญหาอุปสรรคในข้อ (1) และ (2) ท าให้ส าน างาน ป.ป.ท. มีการบริหารงบประมาณใน
ลักษณะเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีงบประมาณ ท าให้มีความเสี่ยงว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ทัน ในกรณีท่ีมีการทบทวนแผนฯ หากหน่วยงานในสังกัดส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายในท้ายของไตรมาสที่ 4 และจาก
ระยะเวลาที่เหลืออยู่น้อยมากในการบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายเพ่ือเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณส่งผลให้
ส านักงาน ป.ป.ท. อาจไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย ยังส่งผลถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงบประมาณในปีถัดไปอีกด้วย 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
(1) เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ต่ ากว่าเป้าหมายมาก รวมถึงสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่ตั้งไว้ แนวทางแก้ปัญหาหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ควรมีการเตรียมความพร้อมใน
การด าเนินงานล่วงหน้าส าหรับงบประมาณในปีถัดไป สามารถท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับในกรณีต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่องบประมาณของส่วนราชการที่ได้รับความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ... มีมติสิ้นสุดแล้วก่อนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 
หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น รายการค่าจ้างเหมา ค่าเช่าทรัพย์สิน งบลงทุน 
โครงการต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น  
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การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหา
ของสัญญาที่จะลงนาม เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ประกาศใช้ ส านักงบประมาณอนุมัติแ ผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณนั้นๆ และได้โอนงบประมาณตามงวดที่ได้วางแผนไว้ให้ 
ส่วนราชการ ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดฯที่ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณนั้น และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดเงินของรัฐบาล  

(2) หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ป.ป.ท. ควรเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท าข้อเสนอโครงการ การก าหนดตัวชี้วัดผลผลิต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมสามารถเริ่มต้นโครงการได้ ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ ส่งผลให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่ก าหนด  น าไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ความส าเร็จของโครงการจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการโครงการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นส าคัญ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ความส าคัญกับการก ากับ ติดตาม และบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามแผน และต้องด าเนินการแก้ไขทันทีหากพบความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความล่าช้า หากปัญหาที่
พบอยู่นอกเหนืออ านาจให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและสั่งการแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงที่อาจท าให้
ล่าช้า เพ่ือให้การด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันความ
เสียหายจากการเสียโอกาส และลดความเสียหายจากการสูญเสียงบประมาณของแผ่นดิน 

(4) เพ่ือให้โครงการต่าง ๆ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการด าเนินงานและเป้าหมายการ
เบิกจ่าย จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการถึงปัจจัย
ภายนอก ภายใน ขั้นตอนการท างาน โอกาส อุปสรรค เป็นต้น ให้ครอบคลุมทั้งก่อนด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนิน
โครงการ และหลังด าเนินโครงการ 

 ก่อนด าเนินโครงการ : เพ่ือระบุเหตุการณ์/กิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยง พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว  

 ระหว่างด าเนินโครงการ : เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ โดยเทียบ
กับแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผน
จ าเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหาสาเหตุและแก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมทั้งอาจต้องปรับวิธีการหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด 

 หลังด าเนินโครงการ : เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินโครงการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  ทั้งนี้ หากโครงการใดมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ควรน ามาเผยแพร่เพ่ือเป็นแนวทางต้นแบบให้กับโครงการอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันต่อไป 

(5) ส านักงาน ป.ป.ท. ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงาน ให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และมีความเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ควรน า
ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์ ประมวลผล เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย การบริหารจัดการ การติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. ต่อไป 

(6) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงของส านักงาน ป.ป.ท. ควรมีการจัดท า
ทะเบียนคุมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการจัดสรรงบประมาณที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้
แจ้งให้หน่วยงานทราบ เพ่ือจะได้ติดตามการด าเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า เพ่ือช่วยให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 



 
32 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  ส านกังาน ป.ป.ท.  
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