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บทสรุปย่อ 
 
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ระหว่าง 
1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 เป็นการประเมินความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) จากแหล่งข้อมูลของ ส านัก/กอง/
ศูนย์ โดยใช้แบบติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของส านักงาน ป.ป.ท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์  
ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีความมุ่งหมายที่จะน าผลการประเมินความก้าวหน้าไปประกอบการก าหนดนโยบายและ
มาตรการเร่งรัดในอันที่จะช่วยส่งเสริม ผลักดันให้การด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
519,901,200 บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 457,941,100 บาท และรายจ่ายลงทุน จ านวน 
61,960,100 บาท ประกอบด้วย  4 แผนงาน ได้แก่  1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 3) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ 4) แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เบิกจ่ายได้จ านวน 236,141,394.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42 
โดยได้เปรียบเทียบกับมีเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมตคิณะรัฐมนตรีก าหนดตามตาราง ดังนี้ 

เบิกจ่าย ใช้จ่าย จ านวน ร้อยละ เบิกจ่าย ใช้จ่าย จ านวน ร้อยละ

ภาพรวม 519,901,200    519,901,200    ร้อยละ 30 ร้อยละ 34.08 118,434,332.95    22.78 ร้อยละ 21.00 ร้อยละ 22.16 117,704,061.82   22.64   

รายจ่ายประจ า 457,941,100     457,941,100     ร้อยละ 34 ร้อยละ 35.33 118,434,332.95      25.86 ร้อยละ 23.00 ร้อยละ 20.45 117,704,061.82    25.70    

รายจ่ายลงทุน 61,960,100       61,960,100      ร้อยละ 13 ร้อยละ 28.96 -                       -    ร้อยละ 16.00 ร้อยละ 29.19 -                      -       

รายจ่าย
จัดสรรตาม 

พ.ร.บ.

จัดสรร/หลังโอน
เปล่ียนแปลง/
จัดสรรเพ่ิม

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
เป้าหมาย เบิกจ่าย เป้าหมาย เบิกจ่าย

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัด 

การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ โดยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณแต่
ละไตรมาสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน 
ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

รายจ่ายภาพรวม ในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย จ านวน 118,434,332.95 คิดเป็นร้อยละ 22.78  
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 30 และเป้าหมายใช้จ่าย 
ร้อยละ 34.08 ส านักงาน ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย และในไตรมาสที่ 2 ส านักงาน 
ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้ จ านวน 117,704,061.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.64 โดยมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมาย
เบิกจ่าย ร้อยละ 21 และเป้าหมายใช้จ่าย ร้อยละ 22.16 ซึ่งเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่ายใน 
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ไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ส านักงาน ป.ป.ท. มีการเบิกจ่าย
ต่ ากว่าเป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย  

รายจ่ายประจ า  ในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย จ านวน 118 ,434 ,332.95 คิดเป็นร้อยละ 25.86 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 34 และเป้าหมายใช้จ่าย 
ร้อยละ 35.33 ส านักงาน ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย และในไตรมาสที่ 2 เป้าหมายตาม
มติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 23.00 และเป้าหมายใช้จ่าย ร้อยละ 20.45 ส านักงาน ป.ป.ท. 
เบิกจ่ายได้ จ านวน 117,704,061.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.70 ส านักงาน ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมาย
เบิกจ่ายและใช้จ่าย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ส านักงาน ป.ป.ท. มีการเบิกจ่าย
รายจ่ายประจ าต่ ากว่าเป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย  

ส านักงาน ป.ป.ท. มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 305,758,200 บาท 

เบิกจ่าย จ านวน 163,842,853.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.59 ประกอบด้วย  
1) งบบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 293,851,700 บาท เบิกจ่าย จ านวน 

157,505,237.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.26  
2) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 11,906,500.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน 

6,337,616.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.23  
แผนงานที่ 2 : แผนงานพ้ืนฐานการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

จ านวน 201,803,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 68,559,516.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.97 ประกอบด้วย  
1) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 139 ,722 ,900 บาท เบิกจ่าย จ านวน 

68,531,916.64  บาท คิดเป็นร้อยละ 49.05  
2) งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 61,960,100 บาท ยังไมมี่ผลการเบิกจ่าย  
3) งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 120,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 27,600 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 23.00  
แผนงานที่ 3 : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

จ านวน 11,060,800 บาท เบิกจ่าย จ านวน 3,434,399.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05 ประกอบด้วย  
1) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 800,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 68,900 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 8.61  
2) งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 10 ,260 ,800 บาท เบิกจ่าย จ านวน 

3,365,499.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.80  
แผนงานที่ 4 : แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณที่

ได้รับจัดสรร จ านวน 1,279,200 เบิกจ่าย จ านวน 301,625 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.58 ประกอบด้วย งบรายจ่ายอ่ืน 
จ านวน 1,279,200 เบิกจ่าย จ านวน 301,625 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.58  
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ผลการด าเนินโครงการ ของส านักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ป.ท. ด าเนิน
โครงการทั้งสิ้น 21 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,560,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 4,798,955.51 
บาท  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  32 . 96  ด า เ นิ นการแล้ ว เ ส ร็ จ  จ านวน  8  โ คร งการ  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  38.10  
อยู่ระหว่างด าเนินการ (ตามแผนที่ก าหนดไว้) จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.90  

รายจ่ายงบลงทุน เป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ  
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 61,960,100 บาท ประกอบด้วยรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 
ได้แก่ 1) ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ปปท. เขต 2 จ านวน 30,360,100 บาท และ 2) ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน  
ปปท. เขต 9 จ านวน 31,600,000 บาท ซึ่ง ทั้ง 2 รายการยังไม่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจาก
อยู่ระหว่างด าเนินงานและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (งบประมาณกันเหลื่อมปี) 

ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้ 
1) มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ

ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงบางโครงการอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ บางโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมการ และมีการชะลอการด าเนินโครงการ/ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงด้านคดี เพ่ือติดตามสถานการณ์ และด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตการแนวทางการปฏิบัติของภาครัฐ 

2) การจัดสรรเงินงวดจากส านักงบประมาณที่ไม่เต็มกรอบวงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบางโครงการ/รายการ ทั้งในแผนงานพ้ืนฐานฯ 
โดยเฉพาะแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วยโครงการ ซึ่งมีแผนการจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงาน ปปท. เขต พ้ืนที ่1-9 แต่มีข้อจ ากัดการในเรื่องการได้รับงบประมาณเป็นงวดๆ ไม่เต็ม
กรอบวงเงินจากส านักงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเขตพ้ืนที่ไปด าเนินการได้ ท าให้
การด าเนินโครงการมีความล่าช้า 

3) งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างส านักงาน ปปท. เขต 2 และรายการค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน 
ปปท. เขต 9 มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการก่อสร้างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้าง  ซึ่งท าให้มีความล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้   

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ควรด าเนินการ ดังนี้ 

1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทีได้รับจัดสรรงบประมาณให้มีการ
ทบทวนแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้มีการส ารวจตนเอง และประมาณ
การการใช้จ่ายงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ และให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง /ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น  
หากรายการ/โครงการใดด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย จะได้น าไปจัดสรรเพ่ิมเติมให้กับ
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการใด ที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการต้องให้ความส าคัญกับการ
บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และหากพบปัญหา อุปสรรคต้องแก้ไขทันที ในกรณีที่การแก้ไขปัญหาอยู่



ง 
 

นอกเหนืออ านาจของผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานต่อผู้บริหารตามล าดับ เพ่ือรับทราบและสั่งการแก้ไขต่อไป  
นอกจากนั้น ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงของส านักงาน ป.ป.ท. ควรติดตามการด าเนิน
โครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ในการด าเนินงาน เพ่ือช่วยให้การด าเนิน
โครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
  



จ 
 

ค าน า 
 
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  และเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่  

ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีความมุ่งหมายที่จะน าผลการประเมินความก้าวหน้าไปประกอบการก าหนด
นโยบายและมาตรการเร่งรัดที่จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 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. 2565 (รอบ 6 เดือน) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินผล
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจต่อไป 

 
 

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงาน ป.ป.ท. 
เมษายน 2565 

 
  



ฉ 
 

สารบัญ 
 หน้า 

บทสรุป   ก 

ค าน า   จ 

สารบัญ                                                                                                            ฉ 

ส่วนที่ 1  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1-5 

 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 

 กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของส านักงาน ป.ป.ท. 3 

 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 6 

ส่วนที่ 2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 7-15 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 7-8 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 16-20 

 สรุปผล 16-18 

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 19-20 
 
 
 



 
1 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ส านักงาน ป.ป.ท.  

ส่วนที่ 1 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 จ านวน 519,901,200 บาท และได้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก 
ส านักงบประมาณเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการก ากับดูแล เร่งรัด และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564  
รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอมาตรการ 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยก าหนดผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ภาพรวมของหน่วยงาน 
ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาการทจุริตในภาครัฐ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  

จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 10 
ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน : ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  

ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ ร้อยละ 80 
 
 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
2 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

 
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน : ปัญหาการทุจริตคอร์รับปชันในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  

จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) ลดลง 

ร้อยละ 10 

4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

 เชิงคุณภาพ  

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

 เชิงปริมาณ  

จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง ร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

 

พ.ร.บ หลงัโอนเปลีย่นแปลง
สดัสว่น
จัดสรร

รวมทัง้สิน้ 519,901,200.00 519,901,200.00 100.00

1.    งบรายจ่ายประจ า 457,941,100.00 457,941,100.00 88.08

1.1 งบด าเนินงาน 152,429,400.00 152,429,400.00 29.32

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 11,906,500.00 11,906,500.00 2.29

 แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 139,722,900.00 139,722,900.00 26.87

 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 800,000.00 800,000.00 0.15

1.2 งบบคุลากร 293,851,700.00 293,851,700.00 56.52

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 293,851,700.00 293,851,700.00 56.52

1.3 งบรายจ่ายอ่ืน 11,660,000.00 11,660,000.00 2.24

 แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 120,000.00 120,000.00 0.02

 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10,260,800.00 10,260,800.00 1.97

 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,279,200.00 1,279,200.00 0.25

2.    งบรายจ่ายลงทนุ 61,960,100.00 61,960,100.00 11.92

 แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 61,960,100.00 61,960,100.00 11.92

ประเภทงบรายจ่าย
จัดสรร ป ี2565

 

 

 

รายจ่ายลงทุน
11.92%

(61,960,100 บาท)

งบบุคลากร
56.52%

(293,851,700 บาท)

งบด าเนินงาน 
29.32%

(152,429,400 บาท)

งบรายจ่ายอ่ืน
2.24%

(11,660,000 บาท)

รายจ่ายประจ า
88.08%

(457,941,100 บาท)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง : แยกตามประเภทงบรายจ่าย

รายจ่ายลงทุน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน

กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน ป.ป.ท. 



 
4 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
519,901,200 บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 457,941,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.08 ของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และรายจ่ายลงทุน จ านวน 61,960,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 611.92 ของงบประมาณ
ที่ ได้รับจัดสรร โดยรายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 1) งบด าเนินงาน จ านวน 152 ,429 ,400  บาท  
2) งบบุคลากร จ านวน 293,851,700 บาท และ 3) งบรายจ่ายอื่น จ านวน 11,660,000 บาท 

1. กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแยกตามแผนงาน 

 

 จ ำนวน สัดส่วน 

รวม 519,901,200.00  100.00 

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 305,758,200.00  58.81   
งบบุคลากร 293,851,700.00   56.52   
งบด าเนนิงาน 11,906,500.00    2.29     
แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 201,803,000.00  38.82   

งบด าเนนิงาน 139,722,900.00   26.87   
งบลงทุน 61,960,100.00    11.92   
งบรายจ่ายอ่ืน 120,000.00        0.02     
แผนงำนบรูณำกำรตอ่ตำ้นกำรทุจริตและประพฤตมิชิอบ 11,060,800.00    2.13     

กิจกรรม : สร้างจิตส านกึและปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต 7,660,800.00     1.47     

งบด าเนนิงาน 300,000.00        0.06     

งบรายจ่ายอ่ืน 7,360,800.00      1.42     

กิจกรรม : ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 3,400,000.00      0.65     

งบด าเนนิงาน 500,000.00        0.10     
งบรายจ่ายอ่ืน 2,900,000.00      0.56     
แผนงำนบรูณำกำรขบัเคลื่อนกำรแก้ไขปญัหำจังหวดัชำยแดนภำคใต้ 1,279,200.00      0.25     

แผนงำน/งบรำยจ่ำย
จัดสรร



 
5 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

 
 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  
519,901,200 บาท ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน  305,758,200 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  58.81  ของงบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด ประกอบด้วย 
 งบบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  293,851,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  56.52 ของ
งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด 
 งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  11,906,500 บาท คิดเป็นร้อยละ  2.29 ของ
งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด 

แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  201,803,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  38.82 ของงบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด ประกอบด้วย 
 งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  139,722,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.87 ของ
งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด 
 งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  61,960,100 บาท คิดเป็นร้อยละ  11.92 ของงบประมาณ
ที่ได้รับทั้งหมด 
 งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของงบประมาณ
ที่ได้รับทั้งหมด 
 

แผนงานพื้นฐานฯ,
38.82% 

( 201,803,000 บาท )แผนงานบุคลากรภาครัฐ, 
58.81%

( 305,758,200 บาท )

แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตฯ, 2.13%
( 11,060,800 บาท )

แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขฯ, 

0.25% …

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง : แยกตามแผนงาน)

แผนงานพื้นฐานฯ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตฯ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขฯ



 
6 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

แผนงานที่ 3 : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน  11,060,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.13 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ประกอบด้วย 

งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของงบประมาณ
ที่ได้รับทั้งหมด  
 งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  10,260,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของ
งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด  

แผนงานที่ 4 : แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,279,200 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.25 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
ประกอบด้วย 

งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 1,279,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของ
งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 

 

มีรายละเอียด เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายแต่ละไตรมาสที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

เบกิจ่าย ใชจ่้าย เบกิจ่าย ใชจ่้าย เบกิจ่าย ใชจ่้าย เบกิจ่าย ใชจ้า่ย

ภาพรวม รอ้ยละ 30 รอ้ยละ 34.08 รอ้ยละ 21.00 รอ้ยละ 22.16 รอ้ยละ 21.00 รอ้ยละ 25.50 รอ้ยละ 21.00 รอ้ยละ 18.26

รายจ่ายประจ า ร้อยละ 34 ร้อยละ 35.33 ร้อยละ 23.00 ร้อยละ 20.45 ร้อยละ 22.00 ร้อยละ 25.98 ร้อยละ 19.00 ร้อยละ 18.24

รายจ่ายลงทนุ ร้อยละ 13 ร้อยละ 28.96 ร้อยละ 16.00 ร้อยละ 29.19 ร้อยละ 17.00 ร้อยละ 23.50 ร้อยละ 29.00 ร้อยละ 18.35

รายจ่าย
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

 

 
  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที ่21 ธันวาคม 2564 รับทราบตามที่คณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณ 
และการใช้จา่ยภาครัฐเสนอมาตการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
7 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

ส่วนที่ 2 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  
 
 

1. ภาพรวมของหน่วยงาน 
ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาการทจุริตในภาครัฐ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

 เชิงปริมาณ   

จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
ลดลง 

ร้อยละ 10 รายงานผลในไตรมาสที่ 4 

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 รายงานผลในไตรมาสที่ 4 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน : ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

 เชิงปริมาณ   

ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 80 รายงานผลในไตรมาสที่ 4 

3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย  

 เชิงคุณภาพ   

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติ
และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 รายงานผลในไตรมาสที่ 4 
 

 เชิงปริมาณ   

จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
ลดลง 

ร้อยละ 10 รายงานผลในไตรมาสที่ 4 

สรุปความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 31 มีนาคม2565 



 
8 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

 
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน : ปัญหาการทุจริตคอร์รับปชันในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ความก้าวหน้า 

 เชิงปริมาณ   

จ านวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง 

ร้อยละ 10 รายงานผลในไตรมาสที่ 4 

 
  



 
9 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

 
1. สรุปผลการเบิกจ่ ายงบประมาณและผลการด าเนินงาน  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2565  

(ณ วัน 31 มีนาคม 2565) 

1.1. สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมแยกตามประเภทรายจ่าย/งบรายจ่าย/แผนงาน 

 
 

เบกิจ่ายสะสม

จ านวน เบกิจ่าย ใชจ่้าย จ านวน ร้อยละ เบกิจ่าย ใชจ่้าย จ านวน ร้อยละ  จ านวน เบกิจ่าย ใชจ้่าย

1. ภาพรวม 519,901,200 30.00 34.08 118,434,332.95 22.78 21.00 22.16 117,704,061.82 22.64 236,138,394.77 51.00 56.24   45.42

2. งบรำยจ่ำยประจ ำ 457,941,100 34.00 35.33 118,434,332.95 25.86 23.00 20.45 117,704,061.82 25.70 236,138,394.77 57.00 55.78   51.57

2.1 งบด าเนินงาน 152,429,400 34.00 35.33 38,839,022.20 25.48 23.00 20.45 36,099,411.00 23.68 74,938,433.20 57.00 55.78   49.16

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 11,906,500 2,881,058.85 24.20 3,456,557.71 29.03     6,337,616.56   53.23

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

139,722,900 35,954,963.35 25.73 32,576,953.29 23.32    68,531,916.64   49.05

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

800,000                  -        -   68,900.00 8.61         68,900.00    8.61

2.2 งบบคุลากร 293,851,700 34.00 35.33 78,967,425.55 26.87 23.00 20.45 78,537,811.50 26.73 157,505,237.05 57.00 55.78   53.60

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 293,851,700 78,967,425.55 26.87 78,537,811.50 26.73  157,505,237.05   53.60
2.3 งบรายจ่ายอ่ืน 11,660,000 34.00 35.33 627,885.20 5.38 23.00 20.45 3,066,839.32 26.30 3,694,724.52 57.00 55.78   31.69

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

120,000 18,300.00 15.25 9,300.00 7.75         27,600.00   23.00

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

10,260,800 586,070.20 5.71 2,779,429.32 27.09     3,365,499.52   32.80

แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,279,200 23,515.00 1.84 278,110.00 21.74 301,625.00   23.58

3. งบรำยจ่ำยลงทุน 61,960,100 13.00 28.96                  -        -   16.00 29.19                  -       -                     -    29.00   58.15       -   

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

61,960,100                  -        -                    -       -                     -         -   

เบกิจ่ายรายไตรมาสเบกิจ่ายรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 2 เบกิจ่ายสะสม
จัดสรร

ประเภทงบรายจ่าย
เปา้หมายราย

ไตรมาส (ร้อยละ)
เปา้หมายราย

ไตรมาส (ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 1

เปา้หมาย (สะสม)  ร้อยละ
เบกิจ่าย
สะสม

สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม2565 



 
10 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

 
 

ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  
519,901,200 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 236,138,394.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42   
และได้สรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภทงบรายจ่ายตามแต่ละไตรมาส ดังนี้ 

รายจ่ายภาพรวม ในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย จ านวน 118,434,332.95 คิดเป็นร้อยละ 22.78  
และในไตรมาสที่ 2 ส านักงาน ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้ จ านวน 117,704,061.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.64  

รายจ่ายประจ า ในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย จ านวน 118,434,332.95 คิดเป็นร้อยละ 25.86 
และในไตรมาสที่ 2 ส านักงาน ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้ จ านวน 117,704,061.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.70  
มีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้ 

งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 152,429,400 บาท เบิกจ่ายสะสม จ านวน 
74,938,433.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.16  

งบบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 293,851,700 บาท เบิกจ่ายสะสม จ านวน 
157,505,237.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.60  

งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 11,660,000 บาท เบิกจ่ายสะสม จ านวน 
3,694,724.52 คิดเป็นร้อยละ 31.69  

รายจ่ายงบลงทุน เป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 61,960,100 บาท ประกอบด้วยรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 
ได้แก่ 1) ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ปปท. เขต 2 จ านวน 30,360,100 บาท และ 2) ค่าก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน ปปท. เขต 9 จ านวน 31,600,000 บาท ซึ่ง ทั้ง 2 รายการยังไม่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินงานและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี) 

519,901,200.00

293,851,700.00

152,429,400.00 11,660,000.00 61,960,100.00236,138,394.77

157,505,237.05

74,938,433.20

3,694,724.52 0.00
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สรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภท
งบรายจ่าย

งบประมาณที่ไดร้บั ผลการเบกิจ่าย เปา้หมาย
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1.2. สรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามแผนงาน 

 

 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  

519,901,200 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 236,138,394.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42   
ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน  305,758,200 บาท 
เบิกจ่ายสะสม จ านวน 163,842,853.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.59 ประกอบด้วย  

1) งบบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  293,851,700 บาท เบิกจ่าย จ านวน 
157,505,237.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.60  

2) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  11,906,500.00 บาท เบิกจ่าย จ านวน  
6,337,616.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.23  

แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จ านวน  201,803,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน  68,559,516.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.97 ประกอบด้วย  

1) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  139,722,900 บาท เบิกจ่าย จ านวน  
68,531,916.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.05   

2) งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  61,960,100 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย  
3) งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน  120,000 เบิกจ่าย จ านวน  27,600.00 บาท

คิดเป็นร้อยละ 23.00   

ผลเบกิจ่ำย

 จ ำนวน  เบกิจ่ำย  ใชจ่้ำย  จ ำนวน ร้อยละ เบกิจ่ำย  ใชจ่้ำย  จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน  เบกิจ่ำย  ใชจ้่ำย

รวม 519,901,200.00 30.00  34.08 118,434,332.95 22.78 21.00 22.16 117,704,061.82 22.64  236,138,394.77  51.00   56.24 45.42

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ 305,758,200.00 81,848,484.40  26.77 81,994,369.21   26.82   163,842,853.61 53.59

งบบุคลากร 293,851,700.00  78,967,425.55   26.87  78,537,811.50    26.73  157,505,237.05   53.60  

งบด าเนนิงาน 11,906,500.00   2,881,058.85     24.20  3,456,557.71     29.03  6,337,616.56      53.23
แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรปรับ
สมดลุและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ

201,803,000.00 35,976,263.35   17.83 32,583,253.29   16.15  68,559,516.64    33.97

งบด าเนนิงาน 139,722,900.00  35,957,963.35   25.74  32,573,953.29    23.31  68,531,916.64 49.05  

งบลงทุน 61,960,100.00   -                  -     -                  -     - -     

งบรายจ่ายอ่ืน 120,000.00       18,300.00         15.25  9,300.00           7.75             27,600.00 23.00  
แผนงำนบรูณำกำรตอ่ตำ้น
กำรทุจริตและประพฤตมิชิอบ

11,060,800.00   586,070.20       5.30   2,848,329.32     25.75  3,434,399.52      31.05 

งบด าเนนิงาน 800,000.00       -                  -     68,900.00         8.61   68,900.00          8.61    

งบรายจ่ายอ่ืน 10,260,800.00   586,070.20       5.71   2,779,429.32     27.09  3,365,499.52      32.80  

แผนงำนบรูณำกำรขบัเคลื่อน
กำรแก้ไขปญัหำจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้

1,279,200.00    23,515.00         1.84     278,110.00       21.74  301,625.00        23.58 

งบรายจ่ายอ่ืน 1,279,200.00     23,515.00         1.84 278,110.00        21.74  301,625.00         23.58  

ไตรมำสที่ 1

แผนงำน/งบรำยจ่ำย
เปำ้หมำย 
(ร้อยละ)

จัดสรร ไตรมำสที่ 2 เบกิจ่ำยสะสม
เบกิจ่ำย
ร้อยละ

เบกิจ่ำยรำยไตรมำส เปำ้หมำย
(ร้อยละ)

เปำ้หมำย
(ร้อยละ)

เบกิจ่ำยรำยไตรมำส
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แผนงานที่ 3 : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 11,060,800 บาท เบิกจ่าย จ านวน 3,434,399.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05 ประกอบด้วย  

1) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 800,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 68,900 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.61  

2) งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 10 ,260 ,800 บาท เบิกจ่าย จ านวน 
3,365,499.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.80  

แผนงานที่ 4 : แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,279,200 บาท เบิกจ่าย จ านวน 301,625 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.58 ประกอบด้วย  
งบรายจ่ายอ่ืน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน จ านวน 1,279,200 บาท เบิกจ่าย จ านวน 301,625 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.58  

1.3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ 
จัดสรร   ผลการด าเนินงาน 

จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ตามแผน แล้วเสร็จ 

รวม (21 โครงการ) 14,560,000 4,798,955.51  32.96  13 
โครงการ 

8 
โครงการ 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ (12 โครงการ) 

2,220,000 1,062,930.99  47.88   6  6 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม (สลธ.) 

800,000        285,600  35.70     

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงาน ป.ป.ท. (สลธ.) 

120,000                    -         

3. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "การ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านเจ้าหน้าที่
การเงินการคลัง" (สลธ.) 

100,000          34,150  34.15    

4. โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตใน
ภาครัฐเชิงรุก (กปก.) 

180,000        142,150  78.97    

5. โครงการสัมมนาเรื่อง นโยบาย 
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของส านักงาน 
ป.ป.ท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (กยผ.) 

375,000        198,767  53.00     
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โครงการ 
จัดสรร   ผลการด าเนินงาน 

จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ตามแผน แล้วเสร็จ 

รวม (21 โครงการ) 14,560,000 4,798,955.51  32.96 13 
โครงการ 

8 
โครงการ 

6. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) 

66,000          55,460  84.03   

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และระบบควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (กพร.) 

40,000          39,600  99.00   

8. โครงการประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตส านักงาน ป.ป.ท. 
(ศปท.) 

47,000  - -    

9. โครงการคุณธรรม สร้างสังคมดี ป.ป.ท. 
(ศปท.) 

100,000          80,000  80.00   

10. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงาน ป.ป.ท. (ศปท.) 

22,000           1,800  8.18   

11. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
สัมมนากับหน่วยงานภายนอก (สลธ.) 

120,000          92,235  76.86    

12. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้ในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแก่ประชาชน 

250,000        133,169  53.27    

2. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (8 โครงการ) 

11,060,800 3,434,399.52  31.05 6   2 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึก 
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

7,660,800 2,023,265.80  26.41     

งบด าเนินงาน 300,000  -    
 

    
1. โครงการ "ส่งเสริมการรวมตัวกันเพ่ือ

ต่อต้านการทุจริต" (ปปท. เขต 1) 
300,000  - 
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โครงการ 
จัดสรร   ผลการด าเนินงาน 

จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ ตามแผน แล้วเสร็จ 

รวม (21 โครงการ) 14,560,000 4,798,955.51  32.96 13 
โครงการ 

8 
โครงการ 

งบรายจ่ายอ่ืน 7,360,800 2,023,265.80  
 

    
2. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
(กปก.) 

2,210,000          -    
 

   

3. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (กปก.) 

1,621,000 560,968.80 34.61    

4. โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านทุจริต (กปก.) 1,849,800 975,943 52.76    

5. โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เผ้าระวังการ
ทุจริต "PACC Connect" (กปก.) 

1,680,000        486,354  28.95    

แนวทางท่ี 2 ป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

3,400,000 1,411,133.72  60.06     

งบด าเนินงาน 500,000     68,900.00  13.78     
6. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ (กตท.) 

250,000     18,400.00  7.36   

7. โครงการบูรณาการงานคุ้มครองพยาน ของ
ส านักงาน ป.ป.ท. (กอท.) 

250,000     50,500.00  20.20   

งบรายจ่ายอ่ืน 2,900,000 1,342,233.72  46.28     
8. โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการ
ทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ (กปก.) 

2,900,000 1,342,233.72  46.28    

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(1 โครงการ) 

1,279,200   301,625.00  23.58 1  1  

งบรายจ่ายอ่ืน 1,279,200   301,625.00        
1. โครงการ “ศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้าน
การต่อต้านการทุจริตในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปปท. เขค 9 

   
1,279,200  

       
301,625.00  

   
23.58  
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จากตารางผลการด าเนินโครงการ ของส านักงาน ป.ป.ท. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ป.ป.ท. 
ด าเนินโครงการทั้งสิ้น 21 โครงการ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,560,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน 
4,798,955.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.96 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.10  
อยู่ระหว่างด าเนินการ (ตามแผนที่ก าหนดไว้) จ านวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.90  

1.4. ผลการเบิกจ่ายงบงบลงทุน 

 (C)   (D)  (F)

 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
ร้อยละ ยังไม่ได้

ด าเนินการ
ส ารวจ

ออกแบบ/
ก าหนด

คุณลักษณะ

แบบรูป
รายการ/TOR/
ก าหนดราคา

กลาง

ประกวดราคา/
ประกาศจัดซ้ือจัด

จ้าง

อนุมัติ ผลการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
(รอลงนาม
สัญญา)

ลงนามสัญญา เร่ิมก่อสร้าง/
เร่ิมด าเนินการ

รวม      61,960,100                 -           -   

ค่ำก่อสร้ำงอำคำรที่ท ำกำรและ
สิง่ก่อสร้ำงประกอบ

61,960,100     -              -       

ปปท. เขต 2 30,360,100     -               -       

 - ก่อสร้างอาคารส านักงาน ปปท. 
เขต 2

30,360,100      -               -       ✓ ✓ 8/2563 ลว. 24
 ก.ย. 2563 
(25 งวดงาน)

61,600,000   อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงานที่
ก าหนดในสัญญาในงวดงานที่ 8 โดย
เบิกจ่ายงบประมาณกันเหล่ือม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปปท. เขต 9 31,600,000     -               -       

 - ก่อสร้างอาคารส านักงาน ปปท. 
เขต 9

31,600,000      -               -       ✓ ✓ 1/2564 ลว. 31
 ส.ค. 2564 
(34 งวดงาน)

67,000,000   อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามงวดงานที่
ก าหนดในสัญญาในงวดงานที่ 1 โดย
เบิกจ่ายงบประมาณกันเหล่ือม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน/ปัญหำ/
อุปสรรค/สำเหตุที่ยกเลิก

 (A) (B) สถำนะกำรด ำเนินงำน ณ รอบปจัจุบนั (ระบุ ลงในช่องเพียงข้อเดียว)

รำยกำร
 ไดร้ับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ.

ผลเบกิจ่ำย 
(สะสม)

เลขที่ใบสั่งซ้ือ/  
สั่งจ้ำง/สัญญำ/ลง
วันที/่ก ำหนดส่ง

มอบวันที่

 วงเงินตำม
ใบสั่งซ้ือ/สั่ง
จ้ำง/สัญญำฯ

 
 

จากตารางงบลงทุน เป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ  
 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 61,960,100 บาท ประกอบด้วยรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 
ได้แก่ 1) ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ปปท. เขต 2 จ านวน 30,360,100 บาท และ 2) ค่าก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน ปปท. เขต 9 จ านวน 31,600,000 บาท ซึ่งทั้ง 2 รายการยังไม่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินงานและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (งบประมาณเงินกันเหลื่อมปี) 
ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ปปท. เขต 2 อยู่ระหว่างงวดงานที่ 8 จาก 25 งวดงานตามสัญญ และค่าก่อสร้าง
อาคารส านักงาน ปปท. เขต 9 อยู่ระหว่างด าเนินการงวดงานที่ 1 จาก 34 งวดงานตามสัญญา 
 
 
 
 
 
 



 
16 การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  ส านักงาน ป.ป.ท.  

ส่วนที่ 3 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รอบ 6 เดือน) ส านักงาน ป.ป.ท. มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความก้าวหน้าของผลการเบิกจ่ายงบประมาณและ
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิของ ส านัก/กอง/
ศูนย์ ที่มีการรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน โดยมีสรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. เกณฑ์การประเมินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2) 

รายการ 
เป้าหมายสะสม 

(ร้อยละ) ค าอธิบาย 
เบิกจ่าย ใช้จ่าย 

รายจ่ายภาพรวม 51.00 56.24  การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเท่ากับหรือมากกว่า เป้าหมาย
เบิกจ่าย ร้อยละ 51 และเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ 56.24  ถือว่า
ผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย 

 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมน้อยกว่า เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อย
ละ 51 และเป้าหมายใช้จ่าย ร้อยละ 56.24 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

รายจ่ายประจ า 57.00  55.78  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าเท่ากับหรือมากกว่า 
เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 57 และเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ 55.78  
ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย 

 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าน้อยกว่า เป้าหมาย
เบิกจ่าย ร้อยละ 57 และเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ 55.78 ถือว่า 
ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

รายจ่ายลงทุน 29.00 58.15  การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 
เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 29 และเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ 58.15  
ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย 

 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนน้อยกว่า เป้าหมายเบิกจ่าย 
ร้อยละ 29 และเป้าหมายใช้จ่ายร้อยละ 58.15 ถือว่าผ่านเกณฑ์
หรือเป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

สรุปผล 
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2. ผลการประเมินผลการเบิกจ่ายภาพรวมแยกตามประเภทรายจ่าย/งบรายจ่าย 
 

  
จากตารางพบว่าส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 จ านวน  519,901,200 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 236,138,394.77 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 45.42 และได้สรุปผลการเบิกจ่ายแยกตามประเภทงบรายจ่ายตามแต่ละไตรมาส ดังนี้ 

รายจ่ายภาพรวม ในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย จ านวน 118,434,332.95 คิดเป็นร้อยละ 22.78  
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 30 และเป้าหมายใช้จ่าย 
ร้อยละ 34.08 ส านักงาน ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย และในไตรมาสที่ 2 ส านักงาน 
ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้ จ านวน 117,704,061.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.64 โดยมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมาย
เบิกจ่าย ร้อยละ 21 และเป้าหมายใช้จ่าย ร้อยละ 22.16 ซึ่งเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่ายใน 
ไตรมาสที่  2 ทั้งนี้  เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่  2 ส านักงาน ป.ป.ท.  
มีการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมต่ ากว่าเป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย  

รายจ่ายประจ า ในไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย จ านวน 118,434,332.95 คิดเป็นร้อยละ 25.86 
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด เป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 34 และเป้าหมายใช้จ่าย 

เบกิจ่ายสะสม

จ านวน เบกิจ่าย ใชจ่้าย จ านวน ร้อยละ เบกิจ่าย ใชจ่้าย จ านวน ร้อยละ  จ านวน เบกิจ่าย ใชจ่้าย

1. ภาพรวม 519,901,200 30.00 34.08 118,434,332.95 22.78 O 21.00 22.16 117,704,061.82 22.64  236,138,394.77 51.00 56.24   45.42 O

2. งบรำยจ่ำยประจ ำ 457,941,100 34.00 35.33 118,434,332.95 25.86 O 23.00 20.45 117,704,061.82 25.70  236,138,394.77 57.00 55.78   51.57 O

2.1 งบด าเนินงาน 152,429,400 34.00 35.33 38,839,022.20 25.48 23.00 20.45 36,099,411.00 23.68 74,938,433.20 57.00 55.78   49.16

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 11,906,500 2,881,058.85 24.20 3,456,557.71 29.03     6,337,616.56   53.23

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

139,722,900 35,954,963.35 25.73 32,576,953.29 23.32    68,531,916.64   49.05

แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

800,000                  -        -   68,900.00 8.61         68,900.00    8.61

2.2 งบบคุลากร 293,851,700 34.00 35.33 78,967,425.55 26.87 23.00 20.45 78,537,811.50 26.73 157,505,237.05 57.00 55.78   53.60

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 293,851,700 78,967,425.55 26.87 78,537,811.50 26.73  157,505,237.05   53.60
2.3 งบรายจ่ายอ่ืน 11,660,000 34.00 35.33 627,885.20 5.38 23.00 20.45 3,066,839.32 26.30 3,694,724.52 57.00 55.78   31.69

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

120,000 18,300.00 15.25 9,300.00 7.75         27,600.00   23.00

แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

10,260,800 586,070.20 5.71 2,779,429.32 27.09     3,365,499.52   32.80

แผนงานบูรณาการ
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,279,200 23,515.00 1.84 278,110.00 21.74 301,625.00   23.58

3. งบรำยจ่ำยลงทุน 61,960,100 13.00 28.96                  -        -   O 16.00 29.19                  -       -   O                   -    29.00   58.15       -   O

แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

61,960,100                  -        -                    -       -                     -         -   

ผล
ประเมนิ

เบกิจ่ายรายไตรมาสเบกิจ่ายรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 2 เบกิจ่ายสะสมผล
ประเมนิ

ผล
ประเมนิจัดสรร

ประเภทงบรายจ่าย
เปา้หมายราย

ไตรมาส (ร้อยละ)
เปา้หมายราย

ไตรมาส (ร้อยละ)

ไตรมาสที่ 1

เปา้หมาย (สะสม)  ร้อยละ
เบกิจ่าย
สะสม
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ร้อยละ 35.33 ส านักงาน ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้ต่ ากว่าเป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย และในไตรมาสที่ 2 เป้าหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป้าหมายเบิกจ่าย ร้อยละ 23.00 และเป้าหมายใช้จ่าย ร้อยละ 20.45 ส านักงาน 
ป.ป.ท. เบิกจ่ายได ้จ านวน 117,704,061.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.70 ส านักงาน ป.ป.ท. เบิกจ่ายได้สูงกว่า 

รายจ่ายงบลงทุน เป็นรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 61,960,100 บาท ประกอบด้วยรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 
ได้แก่ 1) ค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน ปปท. เขต 2 จ านวน 30,360,100 บาท และ 2) ค่าก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน ปปท. เขต 9 จ านวน 31,600,000 บาท ซึ่ง ทั้ง 2 รายการยังไม่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินงานของงวดงาน และเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (งบประมาณ 
เงินกันเหลื่อมปี) 

3. ผลการประเมินประเมินผลการเบิกจ่ายภาพรวมแยกตามประเภทแผนงาน 

 
ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  

519,901,200 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน 236,138,394.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.42   
ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานที่ 1 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน  305,758,200 บาท 
เบิกจ่ายสะสม จ านวน 163 ,842 ,853.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.59 โดยเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย  
เบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ 51) แต่ต่ ากว่าเป้าหมายใช้จ่ายสะสม (ร้อยละ 56.24) ประกอบด้วย  

แผนงานที่ 2 : แผนงานพื้นฐานการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จ านวน  201,803,000 บาท เบิกจ่าย จ านวน  68,559,516.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.97 ซึ่งไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด (เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 51, ใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 56.24)   

ผลเบกิจ่ำย

 จ ำนวน  เบกิจ่ำย  ใชจ่้ำย  จ ำนวน ร้อยละ เบกิจ่ำย  ใชจ่้ำย  จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน  เบกิจ่ำย  ใชจ้่ำย

รวม 519,901,200 30.00  34.08 118,434,332.95 22.78 O 21.00 22.16 117,704,061.82 22.64   236,138,394.77 51.00   56.24 45.42 O

แผนงำนบคุลำกร
ภำครัฐ

305,758,200 81,848,484.40  26.77 O 81,994,369.21  26.82   163,842,853.61 53.59


O

แผนงำนพ้ืนฐำน
ดำ้นกำรปรับสมดลุ
และพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ

201,803,000 35,976,263.35   17.83 O 32,583,253.29  16.15  O 68,559,516.64  33.97 O

แผนงำนบรูณำกำร
ตอ่ตำ้นกำรทุจริต
และประพฤตมิชิอบ

11,060,800   586,070.20       5.30   O 2,848,329.32    25.75   3,434,399.52    31.05  O

แผนงำนบรูณำกำร
ขบัเคลื่อนกำรแก้ไข
ปญัหำจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้

1,279,200     23,515.00         1.84   O   278,110.00       21.74  



O

301,625.00       23.58 O

เบกิจ่ำยสะสม ผล
ประเมนิเปำ้หมำย

(ร้อยละ)
เบกิจ่ำยรำยไตรมำส เปำ้หมำย

(ร้อยละ)
เบกิจ่ำยรำยไตรมำส เปำ้หมำย 

(ร้อยละ)
เบกิจ่ำย
ร้อยละแผนงำน/งบรำยจ่ำย

 จัดสรร ไตรมำสที่ 1 ผล
ประเมนิ

ไตรมำสที่ 2 ผล
ประเมนิ
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แผนงานที่ 3 : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จ านวน 11,060,800 บาท เบิกจ่าย จ านวน 3,434,399.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด (เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 51, ใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 56.24)   

แผนงานที่ 4 : แผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 1,279,200 บาท เบิกจ่าย จ านวน 301,625 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.58  
ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ 51, ใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 56.24)  

ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ท าให้มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งบางโครงการอยู่
ระหว่างด าเนินการ บางโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมการ และมีการชะลอการด าเนินโครงการ/ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านคดี เพ่ือติดตามสถานการณ์ และด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตการแนวทางการปฏิบัติ
ของภาครัฐ 

2) การจัดสรรเงินงวดจากส านักงบประมาณที่ไม่เต็มกรอบวงเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบางโครงการ/รายการ ทั้งในแผนงานพ้ืนฐานฯ 
โดยเฉพาะแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วยโครงการ ซึ่งมีแผนการจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงาน ปปท. เขต พ้ืนที่ 1-9 แต่มีข้อจ ากัดการในเรื่องการได้รับงบประมาณเป็นงวดๆ ไม่
เต็มกรอบวงเงินจากส านักงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเขตพ้ืนที่ไปด าเนินการได้ 
ท าให้การด าเนินโครงการมีความล่าช้า 

3) งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างส านักงาน ปปท. เขต 2 และรายการค่าก่อสร้างอาคารส านักงาน 
ปปท. เขต 9 มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการก่อสร้างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ก่อสร้าง ซึ่งท าให้มีความล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

1) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทีได้รับจัดสรรงบประมาณให้มีการ
ทบทวนแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้มีการส ารวจตนเอง และประมาณ
การการใช้จ่ายงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ และให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง /ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น  

ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
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หากรายการ/โครงการใดด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ส่งคืนงบประมาณเหลือจ่าย จะได้น าไปจัดสรรเพ่ิมเติมให้กับ
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการใด ที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการต้องให้ความส าคัญกับการ
บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และหากพบปัญหา อุปสรรคต้องแก้ไขทันที ในกรณีที่การแก้ไขปัญหาอยู่
นอกเหนืออ านาจของผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานต่อผู้บริหารตามล าดับ เพ่ือรับทราบและสั่งการแก้ไขต่อไป 
นอกจากนั้น ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงของส านักงาน ป.ป.ท. ควรติดตามการ
ด าเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ในการด าเนินงาน เพ่ือช่วยให้การ
ด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

 

 
 


	01.ปกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงปมปี2565
	การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  สำนักงาน ป.ป.ท. 
	การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  สำนักงาน ป.ป.ท. 
	การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท. 
	การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ท. 
	การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  สำนักงาน ป.ป.ท. 

	02 ส่วนหน้า
	03 ส่วนการประเมิน

