ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
รายจ่ายภาพรวม (ได้รับ 238.37 MB)
เบิกจ่าย
51.00%

เป้าใช้จ่าย
56.24%

ผลใช้
90 จ่าย
39.15%

รายจ่ายประจา (ได้รับ 235.80 MB)

รายจ่ายลงทุน (ได้รับ 2.57 MB)
เป้าใช้จ่าย
58.15%

เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี

ผลใช้จ่าย
0.00%

เบิกจ่าย 0.00%
(0.00 MB)
ใช้จ่าย (0.00 MB)
คงเหลือ 2.57 MB

ใช้จ่าย (93.31 MB)
คงเหลือ 145.06 MB

เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี

เบิกจ่าย
29.00%

เบิกจ่าย 37.05%
(88.31 MB)

เบิกจ่าย
57.00%

เป้าใช้จ่าย
55.78%

เป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี

ผลใช้จ่าย
39.57%

เบิกจ่าย 37.45 %
(88.31 MB)
ใช้จ่าย (93.31 MB)
คงเหลือ 142.49 MB
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 2 (จาแนกตามแผนงาน)

ใช้จ่าย

ใช้จ่าย

เบิกจ่าย 40.9%
(17.29 MB)
ใช้จ่าย (3.80 MB)
คงเหลือ : 21.14 MB

ใช้จ่าย

เบิกจ่าย 10.5%
(6.37 MB)
ใช้จ่าย (1.20 MB)
คงเหลือ 53.40 MB

50.3%

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3.32 MB

119.00 MB

แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

49.9%

งบประมาณ
1.4%
ปี 2565
5.4% 238.37 MB
25.6%

60.97 MB

แผนงานพื้นฐานด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
บริการประชาชนและการ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

17.7%

12.85 MB

แผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เบิกจ่าย 50.3%
(59.86 MB)
ใช้จ่าย (0.00 MB)
คงเหลือ 59.14 MB

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
บริการประชาชนและการ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

42.23 MB

แผนงานพื้นฐาน
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล

แผนงานบูรณาการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

49.9%

12.4%

ใช้จ่าย

30.0%
ใช้จ่าย

27.9%

เบิกจ่าย 30.0%
(3.86 MB)
ใช้จ่าย (0.00 MB)
คงเหลือ 8.99 MB
เบิกจ่าย 27.9%
(0.93 MB)
ใช้จ่าย (0.00 MB)
คงเหลือ 2.39 MB
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สรุปรายงานสถานะการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (27 โครงการ) ณ สิ้นไตรมาส 2
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
(22 โครงการ)
ภาพรวม

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
(1 โครงการ)
มอบหมาย IGP

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(2 โครงการ)
มอบหมาย IGP

90.9 %

100 %

100 %

ลงนามข้อตกลง/สัญญา
และขออนุมัติดาเนินโครงการแล้ว

ลงนามข้อตกลงแล้ว

ลงนามข้อตกลงแล้ว

มอบหมาย IGP
(15 โครงการ)

จ้าง ทปษ.
(5 โครงการ)

เงินนอกงบประมาณ (2 โครงการ)

ดาเนินการเอง
(2 โครงการ)

จ้าง ทปษ.
100 %

60 %

100 %

ลงนามข้อตกลงแล้ว

ลงนามสัญญาแล้ว

ขออนุมัติดาเนินโครงการแล้ว

50 %

ลงนามสัญญาแล้ว
1

รายงานสถานะการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
1. การยกระดับการให้บริการภาครัฐ
(รางวัล UN + G-Point)

อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

2. การพัฒนาแนวทางการให้บริการ
ของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส (พ.ร.บ. อานวย)

อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

ส่งมอบงวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

ส่งมอบงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

3. การส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้
บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Biz)
4. โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูล
การพัฒนาระบบราชการ (งบลงทุน)

อนุมัติดาเนินการ

งวดที่ 2

งวดที่ 1

อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
จัดจ้าง
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ม.ค.
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
5. การพัฒนาระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ชี้แจง ค.ต.ป.)

เป็นโครงการ
ดาเนินการเอง
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

อนุมัติดาเนินการ

6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์การมหาชน (KPI PO)

สิ้นสุด
การดาเนิน
โครงการ

อนุมัติดาเนินการ
ส่งมอบงวดที่ 1

งวดที่ 2

ลงนามข้อตกลง

7. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ (KPI ส่วนราชการ)
8. การจัดทาแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ
ของภาครัฐให้เอกชน หรือภาคส่วนอื่น
ดาเนินการแทน (F)

อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

งวดที่ 2

งวดที่ 1

อนุมัติดาเนินการ

ลงนามข้อตกลง

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
9. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ออนาคต (Future Government)
(F/B)

อนุมัติดาเนินการ

10. การวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงาน
ภาครัฐแบบองค์รวม และการมองภาครัฐ
แห่งอนาคต (Government at a Glance)

ลงนามข้อตกลง

งวดที่ 2

งวดที่ 1

ลงนามข้อตกลง
อนุมัติดาเนินการ

ส่งมอบงวดที่ 1
ระหว่างดาเนินการ
เบิกจ่าย

งวดที่ 2

ค่าจ้างล่วงหน้า

11. การยกระดับการพัฒนาระบบราชการ

สู่ความเป็นเลิศ (รางวัลเลิศรัฐ)
12. การพัฒนานวัตกรรมงานบริการ
ภาครัฐ (Gov Lab)
13. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
สู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

อนุมัติดาเนินการ

ลงนามข้อตกลง

ส่งมอบงวดที่ 1

อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

เบิกจ่ายงวดที่ 1

งวดที่ 3

งวดที่ 2

ส่งมอบงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1

งวดที่ 3

งวดที่ 2

งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
14. การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.)
15. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบราชการ (OG+MP) (F)
16. การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการในระดับพื้นที่ และการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
จังหวัด (ภูมิภาค+KPI จังหวัด) (B)

อนุมัติดาเนินการ

ลงนามข้อตกลง

ส่งมอบงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1

อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

ส่งมอบงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1

อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 2

งวดที่ 1

งวดที่ 2

17. การศึกษาและขยายผลการจัดการ
องค์การที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว
ในการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
และระบบการประเมินความคุ้มค่า
การจัดส่วนราชการ
(Agile Adhoc +Post Audit) (B)
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
18. การยกระดับความซื่อตรงในการ
บริหารงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Integrity)

ส่งมอบงวดที่ 1
ลงนามข้อตกลง

อนุมัติดาเนินการ

งวดที 2

เบิกจ่ายงวดที่ 1
ค่าจ้างล่วงหน้า

19. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ
ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอาเซียน +9

ลงนามข้อตกลง
อนุมัติดาเนินการ

ส่งมอบงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1

งวดที่ 2

ค่าจ้างล่วงหน้า

20. การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะ
เครือข่ายการพัฒนาระบบราชการและ
ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของส่วนราชการ (CCO)

อนุมัติดาเนินการ

เป็นโครงการ
ดาเนินการเอง
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สิ้นสุด
การดาเนิน
โครงการ
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เบิกจ่ายงวดที่ 1
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
21. การศึกษากฎหมายที่ส่งเสริม
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (F)
อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

22. การทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ในการบริหารราชการ ระยะที่ 2

อนุมัติดาเนินการ ลงนามข้อตกลง

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 1

7

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
1. การพัฒนาศูนย์บริการครบวงจร
แบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและ
ภาคประชาชน) (BIZ + Citizen Portal)
(B/F)

ส่งมอบงวดที่ 1
อนุมัติดาเนินการ

ลงนามข้อตกลง

งวดที่ 2

งวดที่ 3

เบิกจ่ายงวดที่ 1
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แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1. การสร้างการรับรู้และความตระหนัก
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ภาครัฐ (PR.)
2. การเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และลดการใช้ดุลยพินิจในกระบวนงาน
ให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ

อนุมัติดาเนินการ

ลงนามข้อตกลง

ส่งมอบงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1 ส่งมอบงวดที่ 2

อนุมัติดาเนินการ

งวดที่ 3

ลงนามข้อตกลง

งวดที่ 1

งวดที่ 2
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เงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต.ค.
1. โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการ
ทางาน (Re-Process) และจัดทาระบบ
ต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการ
ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล
2. โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
การอานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ระยะที่ 3
(Doing Business Phase 3)

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

อนุมัติดาเนินการ

ลงนามสัญญา

งวดที่ 1

อนุมัติดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
จัดจ้าง

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

งวดที่ 2

ส.ค.

ก.ย.

งวดที่ 3
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