
บาท
ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว บาท คิดเป็นร้อยละ คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม 2559     - จ านวน บาท คิดเป็นร้อยละ

     1.1 รายจ่ายประจ า  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว บาท
คิดเป็นร้อยละ และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

     1.2 รายจ่ายลงทุน  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว บาท
คิดเป็นร้อยละ และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

รายละเอียดแสดงตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

%

1. งบบุคลากร 91.45

2. งบด าเนินงาน 60.02

3. งบลงทุน 34.04

4. งบเงินอุดหนุน 77.03

5. งบรายจ่ายอืน่ 50.11

71.70

2. รายจ่ายตามแผนงาน  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหวา่ง

วนัที ่1 ตุลาคม 2559 - ดังนี้
     2.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั  รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครฐัรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

บาท
บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     จ านวน บาท

บาท
บาท

     2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านความมัน่คง ผลผลิตการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
บาท

บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     จ านวน บาท
บาท

บาท
     2.3 แผนงานบรูณาการปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผู้ติดยาเสพติด  โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรพัย์สินหรอืผู้กระท าความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม

กฎหมายฟอกเงนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

บาท 

     2.4 แผนงานบรูณาการการปอ้งกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ  โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรพัย์สินหรอืผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าทีห่รอืทุจรติต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน บาท 

บาท 

     2.5 แผนงานบรูณาการจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรพัย์สินหรอืผู้กระท าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์
ตามกฎหมายฟอกเงนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน บาท 

บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 463,809.00           บาท คิดเป็นร้อยละ 45.88        
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน 40,130.00             บาท คิดเป็นร้อยละ 3.97          

คงเหลือรอการจัดสรร 
จ านวน -                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 507,061.00           บาท คิดเป็นร้อยละ 50.15        

1,011,000.00         
       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 1,011,000.00         บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00      

คิดเป็นร้อยละ

112,341.23           คิดเป็นร้อยละ

จ านวน คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

11,462,197.50       

บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว179,604,900.00     

885,000.00            

35,213,683.40        

11,462,197.50    

1,209,289.35      

4,177,048.52      

256,824,414.57   

คิดเป็นร้อยละ 4.53          
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 1,368,173.59         

1,000,000.00         
บาท

358,193,700.00     100.00       
256,824,414.57  71.70        

45.82            
บาท คิดเป็นร้อยละ
บาท คิดเป็นร้อยละ

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน
15,429,332.00       

20.13            

83.21        คิดเป็นร้อยละ
505,999.72           บาท

100.00      

บาท คิดเป็นร้อยละ

-                    

30 มิถุนายน 2561

34.04        

245,362,217.07     

15,429,332.00        

-                      

162,724,300     

งบประมาณ

ตาม พรบ.

144,631,700     

41,723,000      

1,089,000        

ได้รับจัดสรร

แล้ว

8,335,700.00          

358,193,700.00      

งบประมาณหลัง

151,892,955.50      

1,569,870.00          

รอการจัดสรร

-             

-             

6,779,345.00         

360,580.65            

ผลการเบิกจ่าย

3,273,651.48         

51,528,015.40        

ผูกพัน

งบประมาณ

-                      

49,841,270.03        

-             

-             

-             

โอน/เปล่ียนแปลง

162,724,300.00      

33,670,874.50        

30 มิถุนายน 2561

จ านวน

148,804,532.83   

91,171,346.37    

งบประมาณ

งปม. คงเหลือหลัง

การเบิกจ่ายและผูกพัน

13,919,767.17        

25,507,925.73        

33,670,874.50       

41,723,000  

1,089,000    

8,025,700    

358,193,700 

รายการ คงเหลือ

รวมทัง้ส้ิน -             

8,025,700        

358,193,700     

1. รายจ่ายภาพรวม  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

51,528,015.40   14.39        บาท คิดเป็นร้อยละและได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน 
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจ านวน 49,841,270.03   บาท คิดเป็นร้อยละ 13.91        

358,193,700.00     

ประกอบด้วย

บาท คิดเป็นร้อยละ

บาท คิดเป็นร้อยละ

43,061,925.03       13.27            คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน

324,522,825.50     
36,098,683.40       11.12            75.61        

6,779,345.00        

95,598,553.05       
100.00       

-                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 9,291,526.69         บาท

คิดเป็นร้อยละ

162,724,300 

144,631,700 

-                       คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 53.23         
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

179,604,900.00      ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

11,165,700.00       บาท

คิดเป็นร้อยละ

28.39         50,981,885.68        และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน

33,024,461.27       คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 18.39         

11,165,700.00       บาท คิดเป็นร้อยละ       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

คงเหลือรอการจัดสรร 
1,000,000.00         

คงเหลือรอการจัดสรร 

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน
12.25        

88.77        
-           

11.23        
บาท
บาท

100.00      บาท
-                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน

887,658.77           
-                     

30 มิถุนายน 2561

จ านวน

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  -

ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน 165,412,100.00     บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 165,412,100.00      คิดเป็นร้อยละ 100.00       

-            
  คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน -                     150,539,615.06      คิดเป็นร้อยละ 91.01         

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 14,872,484.94       คิดเป็นร้อยละ 8.99           
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน -                      คิดเป็นร้อยละ



ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึง 30 มถุินายน 2561

1. เปรียบเทยีบเปา้หมายการเบกิจา่ยทีร่ัฐบาลก าหนด กับ ผลเบกิจา่ยของส านักงาน ปปง. ของไตรมาสที ่3

รายจา่ยภาพรวม 74.29 71.70 -2.59

รายจ่ายประจ า 77.00 75.61 -1.39

รายจ่ายลงทุน 65.11 34.04 -31.07

2. สรุปผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน ปปง. (จ าแนกตามประเภทรายจา่ย)

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
รายจา่ยภาพรวม 358,193,700.00 358,193,700.00 256,824,414.57 71.70 51,528,015.40 14.39 49,841,270.03 13.91

1. รายจ่ายประจ า 316,470,700.00 324,522,825.50 245,362,217.07 75.61 36,098,683.40 11.12 43,061,925.03 13.27

2. รายจ่ายลงทุน 41,723,000.00 33,670,874.50 11,462,197.50 34.04 15,429,332.00 45.82 6,779,345.00 20.13

3. สรุปผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน ปปง. (จ าแนกตามหมวดงบประมาณ)

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
1. งบบคุลากร 162,724,300.00 162,724,300.00 148,804,532.83 91.45 - 0.00 13,919,767.17 8.55

2. งบด าเนนิงาน 144,631,700.00 151,892,955.50 91,171,346.37 60.02 35,213,683.40 23.18 25,507,925.73 16.79

3. งบลงทุน 41,723,000.00 33,670,874.50 11,462,197.50 34.04 15,429,332.00 45.82 6,779,345.00 20.13

4. งบเงินอดุหนนุ 1,089,000.00 1,569,870.00 1,209,289.35 77.03 - 0.00 360,580.65 22.97

5. งบรายจ่ายอืน่ 8,025,700.00 8,335,700.00 4,177,048.52 50.11 885,000.00 10.62 3,273,651.48 39.27

รวมทัง้สิน้ 358,193,700.00 358,193,700.00 256,824,414.57 71.70 51,528,015.40 14.39 49,841,270.03 13.91

งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

หมวด

งบประมาณ

งปม. ป ี2561

ไดร้ับจดัสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ป ี2561

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้
งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

สรุป ผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน ปปง.

ประเภท

รายจา่ย

ร้อยละ

เปา้หมายการ

เบกิจ่าย

ทีร่ัฐบาลก าหนด

(ไตรมาสที ่3)

ร้อยละ

ผลเบกิจ่าย

ของส านักงาน ปปง.

(ไตรมาสที ่3)

มากกว่า / น้อยกว่า

จาก ร้อยละ

เปา้หมายการ

เบกิจ่าย

ทีร่ัฐบาลก าหนด

ประเภทรายจา่ย

งปม. ป ี2561

ไดร้ับจดัสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ป ี2561

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้

0

100 74.29 77.00
65.1171.70 75.61

34.04
ร้อยละ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลก าหนด
(ไตรมาสที่ 3)

ร้อยละ
ผลเบิกจ่าย
ของส านักงาน ปปง.
(ไตรมาสที่ 3)


