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ก
บทสรุปย่อ
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินผล
การเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากแหล่งข้อมูล ทุติยภูมิของ
สานัก/กอง/ศูนย์ ที่มีการรายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน โดยใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เป็ น เกณฑ์ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ท. มีความมุ่งหมายที่จะนาผลการประเมิน ไป
ประกอบการกาหนดนโยบายในอันที่จะช่วยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี (หลัง
โอนเปลี่ยนแปลง) จานวน 485,665,286.51 บาท โดยจาแนกเป็นงบลงทุน จานวน 39,512,488.00 บาท และงบ
ประจา จานวน 446,152,798.59 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริห าร
จัดการภาครัฐ แผนบุคลากรภาครัฐ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 467,591,095.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.28 ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด คือ ร้อยละ 96 และสามารถพิจารณาเป็นรายแผนงานได้ดังนี้
แผนงานที่ 1 : แผนงานพื้นฐานการปรับสมดุลฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) จานวน 180,734,863.00 บาท เบิกจ่าย จานวน 163,359,926.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.39 ซึ่งไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
แผนงานที่ 2 : แผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร (หลั ง โอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ) จ านวน 263,665,823.51 บาท เบิกจ่าย จานวน 263,556,945.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
แผนงานที่ 3 : แผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 41,264,600.00 บาท เบิกจ่าย จานวน 40,674,223.70 บาท คิดเป็นร้อยละ
98.57 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
หากพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ พบว่า สานักงาน ป.ป.ท. ดาเนินโครงการ
ทั้งสิ้น 24 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00
และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50
สาหรับผลการดาเนินงานเป็นรายโครงการ พบว่า สานักงาน ป.ป.ท. ดาเนินโครงการทั้งสิ้น 24
โครงการ ผลการดาเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้าหมาย จานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 และมีผ ลการ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลการดาเนินงานกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า โครงการภายใต้
การดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ท. ที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีจานวน 11
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.83 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายแต่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่มี
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (เป็นการประหยัดงบประมาณ
ของหน่วยงาน) และโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 1 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 4.17 คือ โครงการประชุมต่อเนื่องของคณะทางานติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ

ข
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ 9 เนื่องจากสานักงาน ป.ป.ช. ให้สานักงาน ป.ป.ท. ส่งผู้แทนเข้าร่วม
1 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน
จากผลการประเมิ น ดัง กล่ า วข้ า งต้ น จะพบว่ า ยั ง คงมี บ างโครงการที่ ผ ลการเบิก จ่ ายหรื ผ ลการ
ดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารควรดาเนินการ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการต้องให้ความสาคัญกับการกากับ ติดตาม และบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามแผน และหากพบความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความล่าช้า จาเป็นต้องแก้ไขทันที ในกรณีที่
การแก้ไขปัญหาอยู่นอกเหนืออานาจของผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานต่อผู้บริหารตามลาดับ เพื่อรับทราบและ
สั่งการแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงของความล่าช้า เพื่อให้สามารถใช้ผลผลิตของโครงการได้ตามเป้าหมายที่
กาหนด อันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ ประโยชน์สูงสุด และป้องกันความเสียหายจากการเสียโอกาส รวมทั้งลดความ
เสียหายจากการสูญเสียงบประมาณของแผ่นดิน
2. ผู้ อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรง ของส านักงาน ป.ป.ท. ควรติดตาม
การดาเนินโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด พร้อมทั้งให้คาปรึกษา
คาแนะนา ในการดาเนินงาน เพื่อช่วยให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3. สานักงาน ป.ป.ท. ควรกาหนดให้มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ า มาช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านและการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดาเนินงาน ให้เกิดความถูกต้อง แม่นยา และมีความเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ควรนา
ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ การกาหนดนโยบาย
ของสานักงาน ป.ป.ท. ต่อไป
4. เพื่อให้โครงการต่าง ๆ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการดาเนินงานและเป้าหมายการเบิกจ่าย
จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
ทั้งก่อนดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และหลังดาเนินโครงการ ดังนี้
 ก่อนดาเนินโครงการ เพื่อแสวงหาความเสี่ยงทีอาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
 ระหว่างดาเนิ น โครงการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโดยเทียบกับแผนการดาเนินงานและ
แผนการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผน จาเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหา
สาเหตุและแก้ไขอย่างเร่งด่วน
 หลังดาเนินโครงการ เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ช่วยส่ง เสริม
สนับสนุนการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ หากโครงการใดที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควรนามา
เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้กับโครงการอื่น ๆ ต่อไป

หมายเหตุ
1. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่
เกี่ยวข้อง (APEC SOM 1/2018) และโครงการประชุมสมัชชาภาคีสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ สมัยที่ 6
2. ยกเลิกการดาเนินการ จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการประชุม The 7th ICAC Symposium เนื่องจาก
เลื่อนกาหนดจัดประชุมไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2562

ค
คานา
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริ ตในภาครั ฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมาย ตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยมีความมุ่งหมายที่จะนาผลการประเมิน ไปประกอบการกาหนด
นโยบายในอัน ที่จ ะช่ว ยส่งเสริม ผลักดัน ให้การดาเนิน งานของสานักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงาน ป.ป.ท. ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุก สานัก/กอง/ศูนย์ ของ
สานักงาน ป.ป.ท. ที่ได้ให้ความร่วมมือในการายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการประเมินผลแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจต่อไป

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงาน ป.ป.ท.
กุมภาพันธ์ 2562
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
การจัดทางบประมาณปี 2561 มีหลักการและเหตุผลที่สาคัญ ดังนี้ (1) จัดทางบประมาณแบบขาดดุล
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง และความจาเป็นของการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้ขยายตัว
อย่างมีเสถียรภาพ (2) ให้ความสาคัญกับภารกิจของกระทรวงและหน่วยงานที่มีผลต่อการลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม กระตุ้นเศรษฐกิจ และประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง (3) บูรณาการดาเนินภารกิจต่างๆ ทั้งในระดับ
กระทรวง หน่วยงาน และพื้นที่ เพื่อให้การดาเนินงานครอบคลุมทั้งระบบ ลดความซ้าซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ควบคู่การพิจารณา การใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน จัดสรรตามลาดับความสาคัญของภารกิจ และพิจ ารณาทบทวน ชะลอ ปรับลดและ
ยกเลิก การดาเนินงานของหน่วยงานที่มีลาดับความสาคัญลดลง หรือหมดความจาเป็น หรือไม่ สอดคล้องกับ
สถานการณ์ (5) ส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้มีการ
ถ่ า ยโอนภารกิ จ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ลดความเหลื่ อ มล้ า รวมทั้ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการจัด เก็ บ รายได้ แ ละเพิ่ม
ประสิทธิผลการใช้จ่ายเงินของ อปท.
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) จัดทาขึ้นภายใต้กรอบวงเงิน
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สานักงบประมาณได้
กาหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นบังคับใช้ เพื่อบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน ซึ่งมีสาระสาคัญในส่วนที่มีการมอบอานาจความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณรายจ่ายไปที่ส่วน
ราชการมากขึ้น พร้อมทั้งใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือทางานในกระบวนการงบประมาณ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทางบประมาณ ขั้นตอนที่ 2 งบประมาณ ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ ขั้นตอนที่ 4 การ
ติดตามและประเมินผล โดยกระบวนการงบประมาณทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ขั้นตอนการบริหารงบประมาณและการ
ติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่ง กล่าวคือ ส่วนราชการจะต้องกาหนดแนวทางในการ
บริหารงบประมาณ โดยต้องนางบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้จ่าย และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
ส่ ว นราชการ จะต้ อ งใช้ ต ามรายการประมาณการรายจ่ า ยที่ ส่ ว นราชการได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นเอกสารประกอบ
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม หรื อ ที่ ร ะบุ ต าม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จากนั้นต้องติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่
สานักงาน ป.ป.ท. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท. (ระหว่าง 1 ตุลาคม
2560 – 30 กันยายน 2561) เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการ ที่ได้รับจัดสรรได้อย่างประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เห็นสมควรประเมินผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท. เพื่อติดตามผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสานักงาน ป.ป.ท. พ.ศ. 2561
ที่กาหนดไว้หรือไม่ และประโยชน์ต่อผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบายและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย
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2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณและผลด าเนิ น งานในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนปฏิบัติปฏิบัติราชการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท.
3. ขอบเขต
กำรประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงาน ป.ป.ท. (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ประเมินผลระดับความสาเร็จของเป้าหมายของ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. นิยำมศัพท์
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสานักงาน ป.ป.ท. เพื่อดาเนิน
ตามแผนการปฏิบัติการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กำรจัดสรรงบประมำณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้
อาจดาเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจางวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณกาหนด
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน หมายถึง เป้าหมายการให้บริการสานักงาน ป.ป.ท. ตามเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่
กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงกำร หมายถึง โครงการที่ที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รำยจ่ำยประจำ หมายถึง รายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารงานประจา เป็นรายจ่ายประเภทเงินเดือน
ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดซื้อบริการและสิ่งของที่ไม่เป็นสินทรัพย์ประเภททุน (งบบุคลากร งบดาเนินงาน
และงบรายจ่ายอื่น)
5. ระเบียบวิธี
การประเมิ น ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณและผลด าเนิ น งานในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายสานักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แหล่ ง ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ข อง ส านก/กอง/ศู น ย์ การรายงานผลการด าเนิ น งาน
ประจาเดือน รายงานภายในวันที่ 3 ของเดือน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท.
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ควำมถี่กำรรำยงำน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งแบบรายงานให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายใน
วันที่ 3 ของเดือนถัดไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงาน ป.ป.ท.
กำรวิเครำะห์ข้อมูล โดยการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน ป.ป.ท. และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป้าหมายการเบิกจ่า ยเงิน
งบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี
เกณฑ์กำรประเมิน เป็นการวิเคราะห์ทางการเงิน (เงินงบประมาณ) เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
- การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 96 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไป
ตามเป้าหมาย หากการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมน้อยกว่า ร้อยละ 96 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือต่ากว่าเป้าหมาย
- การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจาเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 98.36 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไป
ตามเป้าหมาย หากการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ร้อยละ 98.36 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือต่ากว่าเป้าหมาย
- การเบิกจ่ายงบลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 88 ถือว่าผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย
หากการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ร้อยละ 88 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือต่ากว่าเป้าหมาย
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บทที่ 2
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใช้กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผล
กำรติ ด ตำม (Monitoring) (http://web1.mfu.ac.th/division/planblog/?p=725, 2560)
การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้ผลงาน
เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
กำรประเมินผล
ประชุม รอดประเสริฐ Z2539:72) กล่าวว่า “การประเมิน” หรือ “การประเมินผล” มีความหมาย
ตรงกับ คาในภาษาอัง กฤษว่า “Evaluation” ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเ คราะห์ ข้ อ มูล เพื่ อ การ
ตัดสินใจดาเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สุรพล กาญจนะจิตรา (ม.ป.ป.,1) กล่าวถึงการประเมินผลว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้กาหนด
นโยบาย หรือผู้บริหารงานทราบว่า การดาเนินงานตามโครงการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ การวิจัย
ประเมินผลเป็นรูปแบบของการประเมินผลแบบหนึ่งซึ่งได้นาระเบียบวิธีวิจัยเข้ามาช่วย ทาให้ได้ข้อมูลที่แน่นอน และ
มีความเชื่อมั่นสูง การประเมินผลโดยวิธีนี้จึงเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากบุคคลทุกฝ่าย และใช้กันอย่างแพร่หลาย
พงศ์สั ณห์ ศรี สมทรั พย์ (2539:17) กล่ าวว่า การประเมิ นผลโครงการ หมายถึง การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจาการดาเนินงานของโครงการ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยการใช้ระบบ
วิธีที่น่าเชื่อถือ เช่นระเบียบวิธีวิจัย เป็นเครื่องมือเพื่อตรวจสอบท้อเท็จจริงที่ได้จากการดาเนินงานของโครงการส่วนใหญ่
จะเน้นไปที่การค้นหาผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ เรียกการดาเนินงานดังกล่าวเป็นการวิจัยประเมินผล
กล่ำวโดยสรุป การติดตามและประเมินผลคือ กระบวนการในการรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ว่าสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อที่จะนาผล
ที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้กาหนดนโยบายหรือผู้บริหารโครงการ ว่าโครงการควรดาเนินการต่อไป ควรขยาย
หรือยกเลิก ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดบ้าง หรือควรออกแบบโครงการใหม่ในการแก้ไขจุดบกพร่องสาหรับ
ประกอบการตัดสินใจของผู้กาหนดนโยบาย ในการดาเนินนโยบายในคราวต่อไป
2. จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล
เสน่ ห์ จุ้ ย โต (2545:602) ได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการประเมินผลความส าเร็จ ของแผนและ
โครงการว่าจะเป็นการเอาข้อมูลของการประเมินไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ และกลวิธีในการบริหารแผน
และโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สุรพล กาญจนจิตรา (2544: 513-514) มีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของการวิจัยและประเมินผล
คือ การวัดประสิทธิภาพของแผนงานโครงการว่าบรรลุถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการตัดสินใจของผู้บริหารและเมื่อได้ทาการประเมินผลเสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ทาการประเมินผล
จะต้องเป็นผู้สรุปผลและเสนอแนะให้กับผู้บริหารตัดสินใจเพื่อทราบว่า
1. แผนงานโครงการที่ประเมินผลได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพียงใดหรือไม่
2. แผนงานโครงการที่ประเมินผลมีปัญหาและอุปสรรคขัดข้องอะไรบ้าง
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3. รูปแบบกำรประเมิน (evaluation model)
รูปแบบการประเมิน (evaluation model) เป็นกรอบความคิดในการประเมิน ซึ่งแต่ละรูปแบบจะ
บอกให้ทราบว่าในการประเมินนั้นควรพิจารณาประเมินในเรื่องใด จะประเมินได้อย่างไรบ้าง การประเมินนโยบาย
แผนงานและโครงการสามารถนารูปแบบการประเมินมาประยุกต์ใช้ ได้มีนักวิชาการทางด้านประเมินได้เสนอกรอบ
ความคิดให้นักประเมิ น ได้เลื อกใช้มีอยู่ หลายรูปแบบ รูปแบบการประเมินโดยทั่ว ไปนิยมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
(สมคิด พรมจุ้ย,2549:117อ้างถึงใน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, 2555:71) คือ
1. รูป แบบการประเมิน ที ่เ น้น จุด มุ ่ง หมาย (objective based model) เป็น รูป แบบที่เ น้น การ
ตรวจสอบผลที่คาดหวังได้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็นหลัก โดยดูว่าผล
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของ ไทเลอร์ (Ralph w.
Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973) และเคิร์ก-แพททริก (Kirkpatrick)
2. รู ปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสิ นคุณค่า (judemental evaluation model) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสาหรับกาหนดและวินิฉัยคุณค่าของโครงการนั้น ได้แก่
รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake:1967) (Scriven:1967) โพรวัส (Provus:1971)
3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (decision-oriented evaluation model) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของเวลซ์ (Welch:1967) สตัฟเฟิลบีม(Stufflbeam:CIPP:1968) อัลคิน
(Alkin:1967)
รูปแบบการประเมินที่ใช้อยู่ เป็นรูปแบบการประเมินที่มีแนวคิดมาจากการประเมินทางการศึกษา
ต่อมาได้มีผู้นามาประยุกต์ใช้กับวัตถุประสงค์ของการประเมินที่แตกต่างกันออกไป เช่น การประเมินโครงการ
การประเมินแผน ตลอดจนการประเมินนโยบายรูปแบบการประเมินแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม (สุภมาส
อังศุโชติ,2550:6-7 อ้างถึงใน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์,2555:72) ดังนี้
1. รู ปแบบการประเมินที่ เน้นวัตถุประสงค์ (objective-based mode) เป็นรูปแบบการประเมิ นที่
ตรวจสอบว่าที่ผลที่เกิดจากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ แผนงานและ
นโยบายนั้นหรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973)
และเคริ์กแพททริก (Kirkpatrick:1985) บทบาทของนักประเมินคือผู้ตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมินโดยใช้วัตถุประสงค์
ของโครงการแผนงานหรือนโยบายเป็นเกณฑ์
2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (judgmental evalution mode) เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมสารสนเทศ เพื่อกาหนดและวินิฉัยคุณค่าของโครงการ แผนงานและนโยบาย
ได้แก่ รูปแบบการประเมิน ของสเตค (Stake,1971) บทบาทที่สาคัญที่สุดของนักประเมินคือการตัดสิน คุ ณค่า
ถ้านักประเมินไม่ได้มีส่วนในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมินถือว่ายังปฏิบัติหน้าที่ไม่สมบูรณ์
3. รูปแบบการประเมินเพื่อตัดสินใจ (decision-oriented evaluation model) เป็นรูปแบบการ
ประเมิน ที่มุ่งผลิ ตสารสนเทศเพื่อช่วยผู้ บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ได้แก่
รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflbeam:CIPP:1968 และอัลคิน (Alkin,1967) บทบาทของนักประเมิน
คือการตอบสนองความต้องการสารสนเทศของผู้บริหาร โดยผู้บริหารเป็นผู้กาหนดบริบทของการตัดสินใจ และ
เกณฑ์การตัดสินความสาเร็จของนโยบาย นักประเมินไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการ
บริหาร เพราะจะทาให้เสียความเป็นกลางในการประเมิน ฉะนั้นนักประเมินควรมีบทบาทเพียงเสนอสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
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4. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและแผนยุทธศำสตร์สำนักงำน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
วิสัยทัศน์ “ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง”
ค่ำนิยม “PACC : (Office of Public Sector Anti – Corruption Commission)”
P : Proactive
= ทางานเชิงรุกมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ
A : Accurate
= ทางานด้วยความถูกต้อง
C : Clear
= ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม
C : Courage to Challenge
= กล้าท้าทายการทุจริตทุกรูปแบบ
พันธกิจ
1. บังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพเครือข่ายประชาชนปลูกจิตสานึกต่อต้านการทุจริต
3. กากับติดตามขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ
1.1. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1.1.1. หน่วยงานของรัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น โอกาสการทุจริตในหน่วยงาน
ของรัฐลดลง ผลคะแนนประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น
1.2. ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
1.2.1. ระดับความสาเร็จของการเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ท.
1.2.2. จานวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
1.2.3. ความสาเร็จของการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
1.2.4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
1.2.5. ระดับความสาเร็จของการของการดาเนินการยกระดับค่าคะแนนดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริต
1.2.6. ระดับ ความส าเร็จของการดาเนินการพัฒ นาความร่ว มมื อกับ ทุกภาคส่ ว นทั้ง ในและ
ต่างประเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ
1.3. กลยุทธ์
1.3.1. ศึกษา วิจัย ทบทวน มาตรการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ
1.3.2. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เข้ารับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส และกากับติดตามการนาผลการประเมินไปสู่การทบทวนการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1.3.3. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ
1.3.4. ขั บ เคลื่ อ นนโยบายเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและประสานงานการประเมิ น ดั ช นี ชี้ วั ด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปลูกจิตสานึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริต
2.1. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
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2.1.1. ทุกภาคส่วนได้รับการปลูกจิตสานึก ค่านิยมไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต
2.1.2. เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตได้
2.2. ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
2.3.1. ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้หลักธรรมาภิบาล
2.3.2. จานวนแกนนาเครือข่ายภาคประชาสังคม
2.3.3. ระดับความสาเร็จในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตของแกนนาเครือข่ายภาคประชาสังคม
2.3. กลยุทธ์
2.3.1. สร้างการรับรู้ปลุกและปลูกจิตสานึกค่านิยมประชาชนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต
2.3.2. ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมผนึกพลังประชารัฐ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายทุกภาคส่วน
2.3.3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและอาสาสมัครในการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3.1. เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
3.1.1. การปราบปรามการทุจริตมีคุณภาพ รวดเร็วเป็นธรรม
3.2. ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
3.2.1. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบปราบปรามการทุจริตให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ
3.2.2. ระดับความสาเร็จในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.2.3. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปราบปรามการทุจริต
3.2.4. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
3.2.5. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
3.3. กลยุทธ์
3.3.1. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต
3.3.2. ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.3.3. พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
4.1 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
4.1.1 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สู่ความเป็นสากล
4.2 ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์
4.2.1 ระดับ ความส าเร็จของการพัฒ นาระบบบริห ารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
4.2.2 ระดับความสาเร็จของการสร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
4.2.3 ระดับ ความส าเร็จของการจัดทายุ ทธศาสตร์ การบริห ารทรัพยากรบุ คคล ส านักงาน
ป.ป.ท. พ.ศ. 2560 – 2564
4.2.4 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในสังกัด
สานักงาน ป.ป.ท. เพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาได้
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4.2.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทา/ทบทวน สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท.
4.2.6 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน ป.ป.ท.
4.2.7 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสานักงาน ป.ป.ท.
4.2.8 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการสร้างความผูกพันและสร้างความผาสุก
ของบุคลากรในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท.
4.2.9 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน
ของบุคลากรในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท.
4.2.10 ระดับความสาเร็จของการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ
4.2.11 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อบริหารจัดการองค์กร
4.2.12 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง
4.3 กลยุทธ์
4.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
4.3.2 สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 485,665,286.51 บาท แบ่งเป็น
1. รายจ่ายประจา จานวน 446,152,798.59 บาท (ร้อยละ 91.86) แบ่งเป็น งบดาเนินงาน จานวน
181,967,912.08 บาท (ร้อยละ 37.47) งบบุคลากร จานวน 254,268,886.51 บาท (ร้อยละ 52.35) งบรายจ่ายอื่น
จานวน 9,916,000.00 บาท (ร้อยละ 2.04)
2. รายจ่ายลงทุน จานวน 39,512,488.00 บาท (ร้อยละ 8.14)
กรอบแนวคิดกำรประเมินผลแผนปฎิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดการใช้รูปแบบการประเมินของราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler)
ไทเลอร์ (Tyler : 1943) เป็นผู้นาที่สาคัญในการประเมินโครงการที่ให้ความหมายของการประเมินว่า
การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้ โดยมีความเชื่อว่า
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจาเพาะเจาะจงแล้ว จะเป็นแนวทางช่วยในการประเมินได้เป็นอย่างดี
ในภายหลัง เขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน โดยเสนอเป็นกรอบความคิด ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 โดยเน้น
การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้อยู่ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วประเมินความสาเร็จของ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น แนวคิดลักษณะนี้เรียกว่า แบบจาลองที่ยึดความสาเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก
ไทเลอร์ มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ใน
รูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมนั้นประสบผลสาเร็จหรือไม่ มีส่วนใดบ้างที่ต้องปรับปรุง แก้ไข และถือว่าการ
ประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ลาดับขั้นของการประเมินการเรียนการสอนมีดังนี้ กาหนด
จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมด้วยข้อความที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงกาหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษาที่
ต้องการให้บรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม เมื่อจบเรียนจึงประเมินโครงการ
โดยทดสอบผลสัมฤทธิ์
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ในปี 1986 ไทเลอร์ ได้นากรอบแนวคิดของการประเมินโครงการใหม่ (New Tyler 1968) โดยแบ่ง
การประเมินออกเป็น 6 ส่วนคือ
1. การประเมินวัตถุประสงค์ (Appraising Objectives)
2. การประเมินแผนการเรียน (Evaluating the learning Plan)
3. การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ (Evaluation Guild Program Development)
4. การประเมินเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (Evaluation Program Implement)
5. การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา (Evaluating the Outcome an Educational Program)
6. การติดตาม (Follow up) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ (objective-based mode) เป็ น รู ป แบบการประเมิ น
ที่ตรวจสอบว่าผลที่เกิดจากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ แผนงานและ
นโยบายนั้นหรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler:1943) ครอนบาค (Cronbach:1973)
และเคริ์ ก แพททริ ก (Kirkpatrick:1985) บทบาทของนั ก ประเมิ น คื อ ผู้ ตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ที่ ป ระเมิ น โดยใช้
วัตถุประสงค์ของโครงการแผนงานหรือนโยบายเป็นเกณฑ์
สานักงาน ป.ป.ท. จึงนากรอบแนวคิดการประเมินของราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) มาเป็นกรอบ
แนวคิดในการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

แผนปฏิบัตริ าชการ
สานักงาน ป.ป.ท.
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการสานักงาน ป.ป.ท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กับเป้าหมายทีต่ ั้งไว้ในโครงการ

ผลการประเมินแผนปฏิบตั ิ
ราชการสานักงาน ป.ป.ท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
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บทที่ 3
ผลกำรประเมิน
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงาน ป.ป.ท. (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ดังนี้
1. ผลการประเมินแผนปฏิบัติงาน สานักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) ผลการประเมินเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
2) ผลการประเมินโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2. ผลการประเมินแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
2) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงานรายโครงการ
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ผลกำรประเมินแผนปฏิบัติงำน สำนักงำน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ผลการประเมินเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์สานักงาน ป.ป.ท. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลการประเมินเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และผลการ
ประเมินโครงการแยกตามแผนยุทธศาสตร์สานักงาน ป.ป.ท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด ดังนี้
1. ผลกำรประเมินเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์
ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) สูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จ านวนเรื่ อ งทุ จ ริ ต ที่ ไ ด้ รั บ การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. จานวนแกนนาและเครือข่ายภาคประชาชนที่
ได้รับการเสริมสร้างความรู้การต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1. ร้อยละของจานวนสมาชิกของกลุ่ม/องค์กรเข้า
ร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ
85 เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2561 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 (ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
3. ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนดาเนินการ
แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. ร้อยละของเรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่องค์ คณะ
วินิจฉัยหรือสั่งคดีเห็นชอบตามที่เสนอ
5. ระดับการขับเคลื่อน การรับรู้ การทุจริตให้สูงขึ้น

หน่วยนับ

หน่วย
ผลกำร ผลกำร
รับผิดชอบ ดำเนินงำน ประเมิน

44

คะแนน

สานักงาน
ป.ป.ท.

37



5,500

เรื่อง

กบค.

5,061



500

คน

กปก.

788



85

ร้อยละ

กปก.

97.73



85

ร้อยละ

กปก.

84.61



80

ร้อยละ

กบค.

89.16



85

ร้อยละ

กบค.

87.73



5

ระดับ

กตท.

1
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2. ผลกำรประเมินโครงกำรแยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์สำนักงำน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัด/
ผล
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
ค่ำเป้ำหมำย กำรประเมิน
กลยุทธ์ที่ 1
ศึกษา วิจัย ทบทวน มาตรการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

1.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษารูปแบบการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ท.
14 เรื่อง
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและกากับ
ติดตามการนาผลการประเมินไปสู่การทบทวนการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2.1 โครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงาน 85 คะแนน
ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment – ITA)
กลยุทธ์ที่ 3
เพิ่มประสิทธิภาพกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการ

3.1 โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ ง การด าเนิ น งานป้ อ งกั น และ 490 คน
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
กลยุทธ์ที่ 4
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

4.1 โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
150 คน

2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการประเมิน ITA
ร้อยละ 80

3) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
ร้อยละ 80

4.2 โครงการจั ดท าสื่ อประชาสั ม พัน ธ์ เ พื่ อเผยแพร่ บ ทบาทภารกิจ ของส านั ก งาน 4,000 เล่ม/
ป.ป.ท. ในรูปแบบสิ่งพิมพ์
1,000 เล่ม

1) พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 4,000 เล่ม
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับภาษาไทย)

2) พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 1,000 เล่ม
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับภาษาอังกฤษ)

4.3 โครงการจัดทาวีดิทัศน์เผยแพร่บทบาทภารกิจของสานักงาน ป.ป.ท. (ภาษาไทย - 1,000 แผ่น
ภาษาอังกฤษ)

4.4 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างภาพลักษณ์/ดัชนี 100 แผ่น /
การรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ
25 ชิ้น

1) วีดีโอคลิปในรูปแบบ 2D Animation (การ์ตูนแอนิเมชัน) จานวน 1 ชุด บรรยาย
100 แผ่น
เสียงภาษาไทยและแอนิเมชัน) จานวน 1 ชุด บรรยายเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2) สื่อ info graphic
25 ชิ้น
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ตัวชี้วัด/
ผล
ค่ำเป้ำหมำย กำรประเมิน

4.5 โครงการประชุมนานาชาติต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและค่าดัชนี 150 คน
ชี้ วั ด ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ค อ ร์ รั ป ชั น (Corruption Perception Index : CPI) แล ะ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ

5.1 โครงการประชุ มต่ อ เนื่ อ งของคณะท างานติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญา
2 คน
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ 9

5.2 โครงการประชุมคณะทางานด้านการป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 8 และการประชุม
2 คน
คณะทางานด้านการติดตามทรั พย์ สินคืน ครั้งที่ 11 ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)

5.3 โครงการประชุม 22nd Steering Group Meeting and15thRegionalSeminar of
2 คน
the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific

5.4 โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM
2 คน
1/2018)

5.5 โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM
2 คน
3/2018)

5.6 โครงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้ว ยการป้องกันอาชญากรรมและความ
2 คน
ยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 27

5.7 โครงการประชุมสมัชชาภาคีสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
2 คน
ประเทศ สมัยที่ 6

5.8 โครงการประชุ มรั ฐภาคี อนุ สั ญญาสหประชาชาติ ว่ าด้ วยการต่ อต้ านการทุ จริ ต
2 คน
(UNCAC) สมัยที่ 7
5.9 โครงการประชุม The 7th ICAC Symposium
2 คน
เลื่อนกาหนด
จัดประชุม
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
ปลูกจิตสานึกและพัฒนาเครือข่ายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
งำน/กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัด/
ผล
ค่ำเป้ำหมำย กำรประเมิน

กลยุทธ์ที่ 1
สร้างการรับรู้ ปลุกและปลูกจิตสานึกค่านิยมประชาชนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต
1.1 โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 85
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... ด้านการเสริมสร้างความรู้
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมผนึกพลังประชารัฐ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายทุกภาคส่วน
2.1 โครงการเสริมสร้างแกนนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
500 คน
2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาค ร้อยละ 85
ประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และอาสาสมัครในการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
3.1 การดาเนินการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตของแกนนาเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ เขตละ 1 เรื่อง








ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3
พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
งำน/กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัด/
ผล
ค่ำเป้ำหมำย กำรประเมิน

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต
1.1 งานการดาเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการปราบปรามการ
ทุจริต
1) จั ดให้ มีการประชุมร่ ว มกัน เพื่อประสานความร่ว มมือกับหน่ว ยงานด้านการ
3 ครั้ง
ปราบปรามการทุจริต กรณีคดีสานักงานพระพุทธฯ (เงินทอนวัด)
2) จานวนวัดที่ทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและดาเนินการส่งหน่วยงานที่ ร้อยละ 80
มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อดาเนินคดี
3) มี แ ผนป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ที่เ กิ ด จากการศึ ก ษาการตรวจสอบคดี เงิ น ทอนวัด
1 แผน
ระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน เพื่อมิให้เกิดการทุจริตอีกในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2
ศึกษา ทบทวน ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 งานการดาเนินการตามแผนทบทวนกฎหมายของสานักงาน ป.ป.ท.
1 ฉบับ
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งำน/กิจกรรม/โครงกำร
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบ และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต
3.1 โครงการพัฒนาระบบไต่สวนข้อเท็จจริงของสานักงาน ป.ป.ท. ตาบลคลองเกลือ
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
3.2 งานการดาเนิ น การพัฒ นาความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ การ
ปราบปรามมีประสิทธิภาพ
1) มีระบบการจัดการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน ศอตช.ทบ. ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชน
ให้ความไว้วางใจในการร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ สามารถรับเรื่องได้
2) สามารถดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น
3.3 โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ

ตัวชี้วัด/
ผล
ค่ำเป้ำหมำย กำรประเมิน
1 ระบบ




300 เรื่อง



100 เรื่อง
50 คน




ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4
เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
งำน/กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์ที่มีสมรรถนะสูง
1.1 โครงการสั มมนานโยบาย ทิศทางและยุ ทธศาสตร์ ข องส านั ก งาน ป.ป.ท.
550 คน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
2.1 โครงการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 10 ปี สานักงาน ป.ป.ท.
300 คน
2.2 โครงการประมวลผลข้อมูลข่าวสารของสานักงาน ป.ป.ท.จากสื่อสิ่งพิมพ์ผ่าน 12 เดือน
ระบบออนไลน์
2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนสมรรถนะหลั กของบุคลากรใน
60 คน
สังกัดสานักงาน ป.ป.ท.
2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
45 คน
ป.ป.ท.
2.5 อบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก
28 ราย
2.6 โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติงานด้านการคลัง
60 คน
กลยุทธ์ที่ 3
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจ
3.1 การดาเนินงานพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจของสานักงาน ป.ป.ท.
1 แผน
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1 โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (VDO Conference)
1 ระบบ

ผล
กำรประเมิน
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งำน/กิจกรรม/โครงกำร
กลยุทธ์ที่ 5
สร้างองค์กรแห่งความผาสุก
5.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและ
เสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท.
กลยุทธ์ที่ 6
พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีคุณภาพ
6.1 การปรับปรุง/พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนข้อเท็จจริง

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำย

ผล
กำรประเมิน

45 คน



เดือนละ
30 ครั้ง
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ผลกำรประเมินแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1. สรุ ป งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรและผลกำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561
(ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561)
1) สรุปงบประมำณแยกตำมประเภทงบประมำณ
เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย/
งบประมำณที่
ผลกำรดำเนินงำน
ได้รับ
แผนงำนงบประมำณ
(หลังโอนเปลีย่ นแปลง เป้ำหมำย
ผลเบิกจ่ำย
งบประมาณ)
(ร้อยละ)
รวม
485,665,286.51
96
467,591,095.57
1. งบรำยจ่ำยประจำ
446,152,798.59 98.36 439,347,584.72
1.1 งบดาเนินงาน
181,967,912.08 98.36 175,702,061.50
1.2 งบบุคลากร
254,268,887 98.36 254,241,999.00
1.3 งบรายจ่ายอื่น
9,916,000.00 98.36 9,403,523.77.00
2. งบรำยจ่ำยลงทุน
39,512,488.00
88
28,243,511.00
2.1 งบลงทุน
39,512,488.00
88
28,243,511.00

ร้อยละ
96.28
98.47
96.56
99.99
94.83
71.48
71.48

ผลกำร
ประเมิน








ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
จานวน 485,665,286.51 บาท โดยจาแนกเป็นงบลงทุน จานวน 39,512,488.00 บาท และงบประจา จานวน
446,152,798.59 บาท เพื่อใช้จ่ ายในแผนพื้ นฐานด้า นการปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
แผนบุคลากรภาครัฐ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) สรุปงบประมำณแยกตำมแผนงำน
งบประมำณที่
ได้รับ
แผนงำนงบประมำณ

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย/
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ประเมิน
(หลังโอนเปลีย่ นแปลง เป้ำหมำย
ผลเบิ
ก
จ่
ำ
ย
ร้
อ
ยละ
งบประมาณ)
(ร้อยละ)

รวม
แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรปรับสมดุลฯ
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
งบลงทุน
แผนงำน : บุคลำกรภำครัฐ
งบดาเนินงาน
งบบุคลากร
แผนงำน : กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตฯ
งบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น

485,665,286.51
180,734,863.00
138,790,575.08
2,431,800.00
39,512,487.92
263,665,823.51
9,396,937.00
254,268,886.51
41,264,600.00
33,780,400.00
7,484,200.00

96
98.36
98.36
98.36
88
98.36
98.36
98.36
98.36
98.36
98.36

467,591,095.57
163,359,926.06
133,197,091.44
1,919,323.77
28,243,510.85
263,556,945.81
9,314,946.36
254,241,999.45
40,674,223.70
33,190,023.70
7,484,200.00

96.28
90.39
95.97
78.93
71.48
99.96
99.13
99.99
98.57
98.25
100.00
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สานักงาน ป.ป.ท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หลังโอน
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ) จ านวน 485,665,286.51 บาท เบิ ก จ่ า ย ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 จ านวน
467,591,095.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.28 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด คือ ร้อยละ 96
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงำนที่ 1 : แผนงำนพื้ น ฐำนกำรปรั บ สมดุ ล ฯ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร (หลั ง โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 80,734,863.00 บาท เบิกจ่าย จานวน 163,359,926.06 บาท คิดเป็นร้อยละ
90.39 ซึง่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ 96) โดยจาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
2.1. งบดาเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 138,790,575.08 บาท
เบิกจ่าย จานวน 133,197,091.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.97 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ
98.36)
2.2. งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 2,431,800.00 บาท
เบิกจ่าย จานวน 1,919,323.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.93 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ
98.36)
2.3. งบลงทุ น ได้ รั บจั ดสรร (หลั งโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ) จ านวน 39,512,487.92 บาท
เบิกจ่าย จานวน 28,243,510.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.48 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ 88)
2. แผนงำนที่ 2 : แผนงำนบุคลำกรภำครั ฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ) จ านวน 263,665,823.51 บาท เบิกจ่าย จานวน 263,556,945.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ 96) โดยจาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
2.1. งบดาเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 9,396,937.00 บาท
เบิกจ่าย จานวน 9,314,946.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.13 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้ อยละ
98.36)
2.2. งบบุคลากร ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 254,268,886.51 บาท
เบิกจ่าย จานวน 254,241,999.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ
98.36)
3. แผนงำนที่ 3 : แผนงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (หลัง
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 41,264,600.00 บาท เบิกจ่าย จานวน 40,674,223.70 บาท คิดเป็นร้อยละ
98.57 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ 96) โดยจาแนกรายละเอียดได้ ดังนี้
3.1. งบดาเนินงาน ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 33,780,400.00 บาท
เบิกจ่าย จานวน 33,190,023.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.25 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ
98.36)
3.2. งบบุคลากร ได้รับจัดสรร (หลังโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ) จานวน 7,484,200.00 บาท
เบิกจ่าย จานวน 7,484,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด (เป้าหมายร้อยละ
98.36)
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2. สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและผลกำรดำเนินงำนรำยโครงกำร
2.1. ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยโครงกำร
โครงกำร
1. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษา
รูปแบบการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ท.
2. โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภ า ค รั ฐ (Integrity and transparency
Assessment – ITA)
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้ ม แข็ ง ก าร ด าเ นิ น งา นป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ ของศู น ย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
4. โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นา
ศั ก ยภาพผู้ ป ระสานงานการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่ งใสการดาเนิ น งาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
5. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง
ค ณ ะ ท า ง า น ติ ด ต า ม ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
การทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ 9
6. โครงการประชุ ม คณะท างานด้ า นการ
ป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 8 และการประชุม
คณะท างานด้ า นการติ ด ตามทรั พ ย์ สิ น คื น
ครั้ งที่ 11 ตามอนุ สั ญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC)
7. โครงการประชุ ม 22nd Steering Group
Meeting and 15th Regional Seminar of
the ADB/OECD Anti-Corruption Initiative
for Asia and the Pacific

งบประมำณที่ได้รับ
(หลังโอนเปลีย่ นแปลง
งบประมาณ)

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย/
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ ประเมิน
(ร้อยละ)

1,547,919.00

98.36

1,395,966.91 90.18



7,349,200.00

98.36

7,349,200.00 100.00



469,622.00

98.36

469,621.37 100.00



193,900.00

98.36

193,900.00 100.00



280,000.00

98.36

149,185.13 53.28



280,000.00

98.36

198,254.78 70.81



99,177.63

98.36

99,177.63 100.00





การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท.

โครงกำร
8. โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 1/2018)
โ อ น เ ป ลี่ ย น แป ลง ง บ ปร ะ ม าณ เ ป็ น :
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม 2018 OECD
Global Integrity Forum ณ ก รุ ง ป า รี ส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
9. โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค
และการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (APEC SOM
3/2018)
10. โครงการประชุมคณะกรรมาธิก ารว่ า
ด้ ว ยการป้ อ งกั น อาชญากรรมและความ
ยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 27
11. โครงการประชุ ม สมั ช ชาภาคี ส ถาบั น
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตระหว่ าง
ประเทศ สมัยที่ 6
โ อ น เ ป ลี่ ย น แป ลง ง บ ปร ะ ม าณ เ ป็ น :
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชุ ม 2018 OECD
Global Integrity Forum ณ ก รุ ง ป า รี ส
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
12. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม The 7th ICAC
Symposium
เลื่ อ นก าหนดจั ด การประชุ ม เป็ น เดื อ น
พฤษภาคม 2562
13. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้าน
การทุจ ริ ตตามมาตรา 63 ของรั ฐ ธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. .... ด้ านการ
เสริมสร้างความรู้
14. โครงการเสริ ม สร้ า งแกนน าเครื อ ข่ า ย
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
15. โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริ ห ารจั ดการศูน ย์ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ย
ภาคประชาสังคมส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
ต่อต้านการทุจริต

งบประมำณที่ได้รับ
(หลังโอนเปลีย่ นแปลง
งบประมาณ)

-
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เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย/
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ ประเมิน
(ร้อยละ)

98
- นรายการใหม่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็



150,000.00

98.36

146,117.39 97.41



280,000.00

98.36

219,897.14 78.53



-

98
- นรายการใหม่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็



116,181.53
98 ปรับเปลี่ย0.00
นช่วงเวลาดาเนิ0.00
นงาน



393,468.00

98.36

393,467.75 100.00



915,700.00

98.36

915,672.20 100.00



1,733,139.00

98.36

1,634,118.50 94.29



การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท.

โครงกำร
16. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ไ ต่ ส ว น
ข้ อ เท็ จ จริ ง ของส านั ก งาน ป.ป.ท. ต าบล
คลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
17. โครงการประชาสั มพัน ธ์ศูน ย์ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ
18. โครงการสัมมนานโยบาย ทิศทางและ
ยุทธศาสตร์ของสานักงาน ป.ป.ท. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
19. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
ทบทวนสมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัด
สานักงาน ป.ป.ท.
20. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรในสั ง กั ด ของ
สานักงาน ป.ป.ท.
21. อบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก
22. โครงการอบรมสั ม มนาเรื่ อ งแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านการคลัง
23. โครงการจั ด หาระบบประชุ ม ทางไกล
ผ่านจอภาพ (VDO Conference)
24. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
จัดทาแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและ
เสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรในสังกัด
สานักงาน ป.ป.ท.

งบประมำณที่ได้รับ
(หลังโอนเปลีย่ นแปลง
งบประมาณ)
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เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย/
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย ผลเบิกจ่ำย ร้อยละ ประเมิน
(ร้อยละ)

10,800,000.92

98.36

10,800,000.00 100.00



34,925.00

98.36

34,924.15 100.00



680,400.00

98.36

665,729.00 97.84



277,715.00

98.36

277,711.14 100.00



250,000.00

98.36

118,839.50 47.54



500,000.00
311,410.00

98.36
98.36

395,710.00 79.14
311,400.50 100.00




6,900,000.00

98.36

6,900,000.00 100.00



242,427.00

98.36

242,426.04 100.00



จากตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการ พบว่า สานักงาน ป.ป.ท. ดาเนินโครงการทั้งสิ้น
24 โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมี
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 นอกจากนี้มีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
(APEC SOM 1/2018) และโครงการประชุมสมัชชาภาคีสถาบันป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ
สมัยที่ 6 และมี 1 โครงการที่ยกเลิกการดาเนินการ คือ โครงการประชุม The 7th ICAC Symposium เนื่องจาก
เลื่อนกาหนดจัดประชุมไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2562

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท.
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2.2. ผลกำรดำเนินงำนรำยโครงกำร
ตัวชี้วัด/
ผลกำร
งำน/กิจกรรม/โครงกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ค่ำเป้ำหมำย
ประเมิน

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึ กษา 14 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาผลการศึกษารูปแบบ
รูปแบบการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ท.
การทุ จ ริ ต ได้ ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาผล
การศึกษารูปแบบฯ ทั้งสิ้นจานวน 6 ครั้ง และ
มีมติเห็นชอบผลการศึกษารูปแบบการทุจริต
ทั้งสิ้นจานวน 14 เรื่อง

2. โครงการประเมินคุณธรรมและความ 85 คะแนน ค่าคะแนน ITA เฉลี่ยของหน่วยระดับกรมอยู่
โปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่ว ยงาน
ที่ 84.77 คะแนน
ภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment – ITA)

3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความ 490 คน ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น
เข้ ม แข็ ง การด าเนิ น งานป้ อ งกั น และ
585 คน
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

4. โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยและพั ฒ นา
ศั ก ยภาพผู้ ป ระสานงานการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
150 คน ผู้ เข้าร่ว มโครงการวันที่ 17 มกราคม 2561
จานวน 163 คน และวันที่ 18 มกราคม 2561
จานวน 161 คน

2) ระดั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจต่ อ การ ร้อยละ 80 ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการประเมิน ITA
ประเมิน ITA
ร้อยละ 85.10

3) ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด ร้อยละ 80 ผู้ ต อบแบบประเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
โครงการ
ภาพรวมโครงการ ร้อยละ 86

5. โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง
2 คน
ป.ป.ท. ส่งผู้แทนเข้าร่วม 1 คน
คณะท างานติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต าม
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการ
ต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ 9

6. โครงการประชุมคณะทางานด้านการ
2 คน
ป.ป.ท. ส่งผู้แทนเข้าร่วม 2 คน
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ครั้ ง ที่ 8 และการ
ประชุ ม คณะท างานด้ า นการติ ด ตาม
ทรั พ ย์ สิ น คื น ครั้ ง ที่ 11 ตามอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต (UNCAC)

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท.
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ตัวชี้วัด/
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ค่ำเป้ำหมำย
ประเมิน

7. โครงการประชุ ม 22 nd Steering
2 คน
ป.ป.ท. ส่งผู้แทนเข้าร่วม 2 คน
Group Meeting and 15th Regional
Seminar of the ADB/OECD AntiCorruption Initiative for Asia and the
Pacific

8. โครงการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ ส
2 คน
ประเทศเจ้าภาพมิได้เชิญ
เอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC
SOM 1/2018)

9. โครงการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ ส
2 คน
ป.ป.ท. ส่งผู้แทนเข้าร่วม 2 คน
เอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC
SOM 3/2018)

10.โครงการประชุมคณะกรรมาธิ ก ารว่า
2 คน
ป.ป.ท. ส่งผู้แทนเข้าร่วม 2 คน
ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น อ า ช ญา ก ร รม และ
ความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 27

11.โครงการประชุมสมัช ชาภาคี ส ถาบั น
2 คน
ประเทศเจ้าภาพมิได้เชิญ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง
ประเทศ สมัยที่ 6
12.โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม The 7th ICAC
2 คน
เลื่อนกาหนดจัดการประชุม
Symposium

13.โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้าน ร้อยละ 85 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 543 คน
การทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญ
คิดเป็นร้อยละ 108.6
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ด้านการ
เสริมสร้างความรู้

14.โครงการเสริ มสร้ างแกนนาเครื อ ข่าย 500 คน แกนน าเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนได้ รั บ การ
ภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต
เสริ มสร้ างความรู้ ด้ านการต่ อต้ านการทุ จริ ต
จานวน 788 คน

15.โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการ ร้อยละ 85 มีแกนนาเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วม
บริหารจัดการศูนย์ประสานงานเครือข่าย
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 3,540 คน คิดเป็นร้อยละ
ภาคประชาสั ง คมส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าล
177
และต่อต้านการทุจริต

16.โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ไ ต่ ส ว น 1 ระบบ มีระบบไต่สวนข้อเท็จจริงของสานักงาน ป.ป.ท.
ข้อเท็จจริงของสานักงาน ป.ป.ท. ตาบล
จานวน 1 ระบบ
คลองเกลื อ อ าเภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด
นนทบุรี

17.โครงการประชาสั มพันธ์ศูนย์ รั บ เรื่ อง
50 คน จัดพร้อมโครงการประชุมนานาชาติ ซึ่งผลการ
ร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ
ดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายโครงการ
งำน/กิจกรรม/โครงกำร

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท.
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ตัวชี้วัด/
ผลกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ค่ำเป้ำหมำย
ประเมิน

18.โครงการสัมมนานโยบาย ทิศทางและ 550 คน ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 548 คน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งาน ป.ป.ท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

19.โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ 60 คน
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
ทบทวนสมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากรใน
สังกัดสานักงาน ป.ป.ท.

20.โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ 45 คน
ผู้เข้าร่วม จานวน 78 คน
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
ป.ป.ท.

21.อบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก
28 ราย
มีการส่งบุคลากรในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท.
จานวน 29 หลักสูตร

22.โครงการอบรมสั มมนาเรื่ องแนวทาง
60 คน
ผู้เข้ารับการอบรมฯ จานวน 60 คน
ปฏิบัติงานด้านการคลัง

23.โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกล 1 ระบบ ติ ด ตั้ ง ระบบประชุ ม ทางไกลผ่ า นจอภาพ
ผ่านจอภาพ (VDO Conference)
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 9 เขตพื้นที่

24.โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ 45 คน
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 45 คน
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
และเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรใน
สังกัดสานักงาน ป.ป.ท.
งำน/กิจกรรม/โครงกำร

จากตารางผลการดาเนิ นงานรายโครงการ พบว่า ส านักงาน ป.ป.ท. ดาเนิน โครงการทั้งสิ้ น 24
โครงการ ผลการดาเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้าหมาย จานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 และมีผ ลการ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.67 นอกจากนี้มี 1 โครงการที่ยกเลิก
การดาเนินการ คือ โครงการประชุม The 7th ICAC Symposium เนื่องจากเลื่อนกาหนดจัดประชุมไปเป็นเดือน
พฤษภาคม 2562

การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน ป.ป.ท.
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บทที่ 4
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การประเมินผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านั ก งาน ป.ป.ท. มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณและผลการด าเนิ น งานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงาน ป.ป.ท. จากแหล่งข้อมูล ทุติยภูมิของ สานัก/กอง/ศูนย์ ที่มีการรายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
โดยมีสรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุปผล
1. เกณฑ์กำรประเมินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
รำยกำร
เป้ำหมำย
คำอธิบำย
รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96  การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 96 ถือว่า
ผ่านเกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย
 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมน้อยกว่า ร้อยละ 96 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายจ่ายประจา ร้อยละ 98.36  การเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 98.36 ถือว่าผ่าน
เกณฑ์หรือเป็นไปตามเป้าหมาย
 การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณน้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 98.36 ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ า นเกณฑ์
หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุน
ร้อยละ 88  การเบิกจ่ายงบประมาณเท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 88 ถือว่าผ่านเกณฑ์
หรือเป็นไปตามเป้าหมาย
 การเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่า ร้อยละ 88 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรเบิกจ่ำย
เป็นไปตำม ไม่เป็นไป
โครงกำร
เป้ำหมำย
ตำม
(ร้อยละ 98.36) เป้ำหมำย

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการศึกษารูปแบบ
การทุจริตของสานักงาน ป.ป.ท.

2. โครงการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment – ITA)

ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำม ไม่เป็นไป
เป้ำหมำย
ตำม
เป้ำหมำย

-
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ผลกำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำม ไม่เป็นไป เป็นไปตำม ไม่เป็นไป
โครงกำร
เป้ำหมำย
ตำม
เป้ำหมำย
ตำม
(ร้อยละ 98.36) เป้ำหมำย
เป้ำหมำย


3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


4. โครงการสร้ างเครื อข่ ายและพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ ป ระสานงานการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


5. โครงการประชุมต่อเนื่องของคณะทางานติดตาม
การปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ 9


6. โครงการประชุมคณะทางานด้านการป้องกัน
การทุจ ริ ต ครั้ งที่ 8 และการประชุ มคณะท างาน
ด้ า นการติ ด ตามทรั พ ย์ สิ น คื น ครั้ ง ที่ 11 ตาม
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต (UNCAC)


7. โครงการประชุม 22nd Steering Group Meeting
and 15th Regional Seminar of the ADB/OECD
Anti-Corruption Initiative for Asia and the
Pacific
8. โครงการประชุมเจ้ าหน้ าที่ อาวุโสเอเปคและการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 1/2018)
-โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็
โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณเป็ น : ค่าใช้จ่ายใน
- นรายการใหม่
ก า ร ป ร ะ ชุ ม 2018 OECD Global Integrity
Forum ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส


9. โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 3/2018)


10. โครงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
สมัยที่ 27
11. โครงการประชุมสมัชชาภาคีสถาบันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ สมัยที่ 6
โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณเป็ น : ค่าใช้จ่ายใน
-โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็- นรายการใหม่
ก า ร ป ร ะ ชุ ม 2018 OECD Global Integrity
Forum ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
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โครงกำร
12. โครงการประชุม The 7th ICAC Symposium
เลื่อนการประชุม เป็นเดือนพฤษภาคม 2562
13. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. .... ด้านการเสริมสร้างความรู้
14. โครงการเสริมสร้างแกนนาเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต
15. โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต
16. โครงการพัฒนาระบบไต่สวนข้อเท็จจริงของ
ส านั กงาน ป.ป.ท. ตาบลคลองเกลื อ อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี
17. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สาหรับนักลงทุนต่างชาติ
18. โครงการสั ม มนานโยบาย ทิ ศ ทางและ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
19. โครงการสั มมนาเชิงปฏิบั ติการเพื่อ ทบทวน
สมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากรในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ป.ป.ท.
20. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดของสานักงาน ป.ป.ท.
21. อบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก
22. โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม สั ม ม น า เ รื่ อ ง แ น ว ท า ง
ปฏิบัติงานด้านการคลัง
23. โครงการจั ด หาระบบประชุ ม ทางไกลผ่ า น
จอภาพ (VDO Conference)
24. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท า
แผนปฏิบั ติการส่ งเสริ มคุ ณธรรมและเสริ ม สร้ า ง
ความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท.

ผลกำรเบิกจ่ำย
เป็นไปตำม ไม่เป็นไป
เป้ำหมำย
ตำม
(ร้อยละ 98.36) เป้ำหมำย


ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำม ไม่เป็นไป
เป้ำหมำย
ตำม
เป้ำหมำย

ปรับเปลี
่ยนช่วงเวลาดาเนิ
- นงาน

-



-



-



-



-

-





-



-



-



-



-

-





-



-



-

-





-

-





-




-



-



-



-



-
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จากตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงาน สามารถจาแนกโครงการ
ตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) โครงกำรที่มีผลกำรเบิกจ่ำยและผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำม ไม่เป็นไป เป็นไปตำม ไม่เป็นไป
โครงกำร
เป้ำหมำย
ตำม
เป้ำหมำย
ตำม
(ร้อยละ 98.36) เป้ำหมำย
เป้ำหมำย


1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


2. โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้
ประสานงานการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


3. โครงการประชุม 22nd Steering Group Meeting
and 15th Regional Seminar of the ADB/OECD
Anti-Corruption Initiative for Asia and the
Pacific


4. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. .... ด้านการเสริมสร้างความรู้


5. โครงการเสริมสร้างแกนนาเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต


6. โครงการพัฒ นาระบบไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง ของ
ส านั กงาน ป.ป.ท. ตาบลคลองเกลื อ อาเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี


7. โครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
สาหรับนักลงทุนต่างชาติ


8. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวน
สมรรถนะหลักของบุคลากรในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท.


9. โครงการอบรมสัมมนาเรื่องแนวทางปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง


10. โครงการจั ด หาระบบประชุ ม ทางไกลผ่ า น
จอภาพ (VDO Conference)


11. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท า
แผนปฏิบั ติการส่ งเสริ มคุ ณธรรมและเสริ ม สร้ า ง
ความผาสุกของบุคลากรในสังกัดสานักงาน ป.ป.ท.
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2) โครงกำรที่มีผลกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมเป้ำหมำยแต่ผลกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำม ไม่เป็นไป เป็นไปตำม ไม่เป็นไป
โครงกำร
เป้ำหมำย
ตำม
เป้ำหมำย
ตำม
(ร้อยละ 98.36) เป้ำหมำย
เป้ำหมำย


1. โครงการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
transparency Assessment – ITA)
3) โครงกำรที่มีผลกำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยแต่มีผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำม ไม่เป็นไป เป็นไปตำม ไม่เป็นไป
โครงกำร
เป้ำหมำย
ตำม
เป้ำหมำย
ตำม
(ร้อยละ 98.36) เป้ำหมำย
เป้ำหมำย


1. โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการศึกษารูปแบบ
การทุจริตของสานักงาน ป.ป.ท.


2. โครงการประชุมคณะทางานด้านการป้องกัน
การทุจ ริ ต ครั้ งที่ 8 และการประชุ มคณะท างาน
ด้ า นการติ ด ตามทรั พ ย์ สิ น คื น ครั้ ง ที่ 11 ตาม
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต (UNCAC)


3. โครงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคและการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง (APEC SOM 3/2018)


4. โครงการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้ว ยการ
ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา
สมัยที่ 27


5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศู น ย์ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต


6. โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า น โ ย บ า ย ทิ ศ ท า ง แ ล ะ
ยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งาน ป.ป.ท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561


7. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดของสานักงาน ป.ป.ท.


8. อบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก
-
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4) โครงกำรที่มีผลกำรเบิกจ่ำยและผลกำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรเบิกจ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำม ไม่เป็นไป เป็นไปตำม ไม่เป็นไป
โครงกำร
เป้ำหมำย
ตำม
เป้ำหมำย
ตำม
(ร้อยละ 98.36) เป้ำหมำย
เป้ำหมำย


1. โครงการประชุมต่อเนื่องของคณะทางานติดตาม
การปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ 9
จากตารางเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงาน พบว่า โครงการภายใต้การ
ดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ท. ที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีจานวน 11
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.83 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายแต่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.17 โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ มีผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 (เป็นการประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงาน) และโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 1 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 4.17 คือ โครงการประชุมต่อเนื่องของคณะทางานติดตามการปฏิ บัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ครั้งที่ 9 เนื่องจากสานักงาน ป.ป.ช. ให้สานักงาน ป.ป.ท. ส่งผู้แทนเข้าร่วม 1 คน
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน
ข้อเสนอแนะ
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการถือเป็นกลไกสาคัญในการบริหารจัดการโครงการให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดาเนินโครงการต้องให้ความสาคัญกับการกากับ
ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน และหากพบความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความล่าช้า จาเป็นต้องแก้ไข
ทันที ในกรณีที่การแก้ไขปัญหาอยู่นอกเหนืออานาจของผู้รับผิดชอบโครงการ ให้ รายงานต่อผู้บริหารตามลาดับ
เพื่อรับทราบและสั่งการแก้ไขปัญหาหรือลดความเสี่ยงของความล่าช้าต่อไป เพื่อให้สามารถใช้ผลผลิตของโครงการ
ได้ตามเป้าหมายที่กาหนด อันจะก่อให้เกิด ผลลัพธ์ ประโยชน์สูงสุด และป้องกันความเสียหายจากการเสียโอกาส
รวมทั้งลดความเสียหายจากการสูญเสียงบประมาณของแผ่นดิน
2. ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรง ของสานักงาน ป.ป.ท. ควรติดตามการ
ดาเนิ น โครงการและเร่ งรั ดการเบิ กจ่ ายงบประมาณให้ เป็น ไปตามเป้าหมายที่ กาหนด พร้อมทั้งให้ คาปรึ ก ษา
คาแนะนา ในการดาเนินงาน เพื่อช่วยให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3. สานักงาน ป.ป.ท. ควรกาหนดให้มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ า มาช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านและการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดาเนินงาน ให้เกิดความถูกต้อง แม่นยา และมีความเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ควรนา
ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ การกาหนดนโยบาย
ของสานักงาน ป.ป.ท. ต่อไป
4. เพื่อให้โครงการต่าง ๆ สามารถบรรลุตามเป้าหมายการดาเนินงานและเป้าหมายการเบิกจ่าย
จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
ทั้งก่อนดาเนินโครงการ ระหว่างดาเนินโครงการ และหลังดาเนินโครงการ ดังนี้
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 ก่อนดาเนินโครงการ เพื่อแสวงหาความเสี่ยงทีอาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกาหนดแนวทางในการ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว
 ระหว่ า งด าเนิ น โครงการ เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ าโดยเที ยบกั บ แผนการด าเนิ นงานและ
แผนการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผน จาเป็นที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องหา
สาเหตุและแก้ไขอย่างเร่งด่วน
 หลังดาเนินโครงการ เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ช่วยส่ งเสริม
สนับสนุนการดาเนินโครงการ ทั้งนี้ หากโครงการใดที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ควรนามา
เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้กับโครงการอื่น ๆ ต่อไป
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