
บาท
ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว บาท คิดเป็นร้อยละ คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563     - 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

รายละเอียดแสดงตามตารางต่อไปน้ี
หน่วย : บาท

%
1. งบบุคลากร 25.26
2. งบด าเนินงาน 14.20
3. งบลงทุน 0.00
4. งบเงินอุดหนุน 79.32
5. งบรายจ่ายอ่ืน 12.28

21.30

2. รายจ่ายตามแผนงาน  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - ดังน้ี

     2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
บาท

บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     จ านวน บาท
บาท
บาท

     2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านความม่ันคง ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
บาท

บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     จ านวน บาท
บาท
บาท

     2.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม
กฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนท้ังส้ิน

บาท 

     2.4 แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีหรือทุจริตต่อหน้าท่ี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนท้ังส้ิน บาท 

บาท 

     2.5 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์
ตามกฎหมายฟอกเงิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนท้ังส้ิน บาท 

บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 212,200,973.76      คิดเป็นร้อยละ 74.81         
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน -                     คิดเป็นร้อยละ -            

  คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 141,831,300.00     71,461,726.24       คิดเป็นร้อยละ 25.19         
ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนท้ังส้ิน 283,662,700.00     บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 141,831,400.00      คิดเป็นร้อยละ 50.00         

31 ธันวาคม 2563

จ านวน

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  -

684,000.00               มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน

201,251.46           
-                     

14.71        
-           

85.29        
บาท
บาท

50.00        บาท

6,118,900.00         บาท คิดเป็นร้อยละ       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

คงเหลือรอการจัดสรร 
1,368,000.00         

คงเหลือรอการจัดสรร 

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน
82.82        

12,237,900.00       บาท

คิดเป็นร้อยละ
8.29          10,476,100.83        และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน

99,439,455.53       คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 78.72         

58,260,200.00         คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 12.98         
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

68,055,600.00       ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนท้ังส้ิน

9,795,400.00         

16,400,243.64       
53.88         

6,119,000.00            มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2,102,669.17         บาท

คิดเป็นร้อยละ

139,636,800 
58,730,600  

ประกอบด้วย

บาท คิดเป็นร้อยละ
บาท คิดเป็นร้อยละ

314,142,255.86     75.67            คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน

415,140,000.00      
10,476,100.83       2.52              21.81         

1. รายจ่ายภาพรวม  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนท้ังส้ิน

10,476,100.83   2.47          บาท คิดเป็นร้อยละและได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน 
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจ านวน 323,937,655.86  บาท คิดเป็นร้อยละ 76.23        

424,935,400.00     

9,795,400    
1,266,500    
7,936,100    

217,365,400 

รายการ คงเหลือ

รวมท้ังส้ิน 207,570,000 
17,119,000      

424,935,400     

31 ธันวาคม 2563

จ านวน
70,542,557.32    
16,639,307.25    

งบประมาณ
งปม. คงเหลือหลัง

การเบิกจ่ายและผูกพัน
208,731,042.68      
90,072,391.92        

9,795,400.00         

-             
293,100      

9,182,900    

โอน/เปล่ียนแปลง
279,273,600.00      

9,795,400.00          9,795,400.00         
322,490.43            

ผลการเบิกจ่าย

15,016,330.83        
10,476,100.83        

ผูกพัน
งบประมาณ

-                      

323,937,655.86      

ได้รับจัดสรร
แล้ว

17,119,000.00        
424,935,400.00      

งบประมาณหลัง

117,187,800.00      

1,559,600.00          

รอการจัดสรร
139,636,800 
58,457,200  

279,273,600     

งบประมาณ
ตาม พรบ.

117,187,800     
9,795,400        
1,559,600        

207,570,000.00     

31 ธันวาคม 2563

-            

90,521,643.31       

-                      
-                      

17.18        คิดเป็นร้อยละ
-                     บาท

50.00        

บาท คิดเป็นร้อยละ

217,365,400.00     51.15        
90,521,643.31   21.30        

-               
บาท คิดเป็นร้อยละ
บาท คิดเป็นร้อยละ

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน
-                     

100.00           

คิดเป็นร้อยละ -           
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 10,135,230.83       

684,000.00           
บาท

-                     

บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว126,315,800.00     

-                      

10,476,100.83        
-                   

1,237,109.57      
2,102,669.17      

90,521,643.31    

คิดเป็นร้อยละ

1,166,748.54         คิดเป็นร้อยละ

จ านวน คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

1,351,000.00         
       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 675,500.00           บาท คิดเป็นร้อยละ 50.00        คงเหลือรอการจัดสรร 

จ านวน 675,500.00               มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 355,752.80           บาท คิดเป็นร้อยละ 26.33        
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน -                     บาท คิดเป็นร้อยละ -           

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 995,247.20           บาท คิดเป็นร้อยละ 73.67        



ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563

1. เปรียบเทียบเป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีรัฐบาลก าหนด กับ ผลเบิกจ่ายของส านักงาน ปปง. ของไตรมาสท่ี 4

รายจ่ายภาพรวม 25.00 21.30 -3.70

รายจ่ายประจ า 25.00 21.81 -3.19

รายจ่ายลงทุน 0.00 0.00 0.00

2. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ปปง. (จ าแนกตามประเภทรายจ่าย)

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
รายจ่ายภาพรวม 424,935,400.00 424,935,400.00 90,521,643.31 21.30 10,476,100.83 2.47 323,937,655.86 76.23

1. รายจ่ายประจ า 415,140,000.00 415,140,000.00 90,521,643.31 21.81 10,476,100.83 2.52 314,142,255.86 75.67

2. รายจ่ายลงทุน 9,795,400.00 9,795,400.00 - 0.00 - 0.00 9,795,400.00 100.00

3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ปปง. (จ าแนกตามหมวดงบประมาณ)

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
1. งบบุคลากร 279,273,600.00 279,273,600.00 70,542,557.32 25.26 - 0.00 208,731,042.68 74.74

2. งบด าเนินงาน 117,187,800.00 117,187,800.00 16,639,307.25 14.20 10,476,100.83 8.94 90,072,391.92 76.86

3. งบลงทุน 9,795,400.00 9,795,400.00 - 0.00 - 0.00 9,795,400.00 100.00

4. งบเงินอุดหนุน 1,559,600.00 1,559,600.00 1,237,109.57 79.32 - 0.00 322,490.43 20.68

5. งบรายจ่ายอ่ืน 17,119,000.00 17,119,000.00 2,102,669.17 12.28 - 0.00 15,016,330.83 87.72

รวมท้ังส้ิน 424,935,400.00 424,935,400.00 90,521,643.31 21.30 10,476,100.83 2.47 323,937,655.86 76.23

งปม. คงเหลือ

(หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)

หมวด

งบประมาณ

งปม. ปี 2563

ได้รับจัดสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ปี 2563

หลัง

โอน/เปล่ียนแปลง

เบิกจ่ายแล้ว ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
งปม. คงเหลือ

(หลังการเบิกจ่ายและผูกพัน)

สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ปปง.

ประเภท

รายจ่าย

ร้อยละ

เป้าหมายการ

เบิกจ่าย

ท่ีรัฐบาลก าหนด

(ไตรมาสท่ี 1)

ร้อยละ

ผลเบิกจ่าย

ของส านักงาน ปปง.

(ไตรมาสท่ี 4)

มากกว่า / น้อยกว่า

จาก ร้อยละ

เป้าหมายการ

เบิกจ่าย

ท่ีรัฐบาลก าหนด

ประเภทรายจ่าย

งปม. ปี 2563

ได้รับจัดสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ปี 2563

หลัง

โอน/เปล่ียนแปลง

เบิกจ่ายแล้ว ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

0

50
25.00 25.00

0.00

21.30 21.81

0.00ร้อยละ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลก าหนด
(ไตรมาสที่ 1)

ร้อยละ
ผลเบิกจ่าย
ของส านักงาน ปปง.
(ไตรมาสที่ 4)



แผนทัง้ปี แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่1 เทยีบกบั

แผนไตรมาสที่ 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (คท.) ระดบั 5 - - - 3

2 รอ้ยละความเชือ่ม ัน่ต่อการปฏบิตัิงานของส านกังาน ปปง. (นย.) รอ้ยละ 84 - - - 3

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

3 จ านวนเรื่องที่มกีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด.1-4) เรื่อง 180 44 42       95.45 2

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

4 รอ้ยละของจ านวนเรื่องที่พนกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด.1-4)

รอ้ยละ 99 99 100         100 1

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

5 จ านวนเรื่องที่มกีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 100 24 28      116.67 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

6 รอ้ยละของจ านวนเรื่องที่พนกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ 99 99 100         100 1

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

7 จ านวนเรื่องที่มกีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 12 2 3      150.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

8 รอ้ยละของจ านวนเรื่องที่พนกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ 99 99 100      100.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

9 จ านวนเรื่องที่มกีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิที่เกี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 12 2 2 100.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

10 รอ้ยละของจ านวนเรื่องที่พนกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ 99 99 100      100.00 1

ผลการปฏบิตังิานตามตวัช้ีวดัตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ( ไตรมาสที่ 1)

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

ผลสมัฤทธ์ิหน่วยงาน

1) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : มีผลการปฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ยและการ

แพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

2) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อด าเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดดา้นยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสบืสวน ปราบปรามเพื่อ

ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

3) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อด าเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสบืสวน ปราบปรามเพื่อ

ด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงิน

4) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อด าเนินการเกีย่วกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการทุจริตต่อต าแหน่งหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงิน/โครงการสบืสวน 

ปราบปรามเพื่อด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่หรือทุจริตต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงิน



แผนทัง้ปี แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่1 เทยีบกบั

แผนไตรมาสที่ 1

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

ผลผลติการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

11  จ านวนเรื่องที่ด  าเนินการตรวจสอบ สบืสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงนิ (ขก.)

เรื่อง 320 80 174      217.50 1

12 จ านวนเรื่องที่สบืสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่สนบัสนุนการด าเนินคดอีาญาฐาน

ฟอกเงนิอยา่งสอดคลอ้งกบัความเสีย่ง (กม.)

เรื่อง 35 4 4      100.00 1

13 จ านวนรายชือ่บุคคลที่มพีฤติการณ์เกี่ยวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย

ที่คณะกรรมการธุรกรรมมมีติใหส้  านกังาน ปปง. ส่งรายชือ่ใหพ้นกังานอยัการยืน่ค ารอ้งฝ่าย

เดยีวต่อศาลแพ่งใหเ้ป็นบุคคลที่ถกูก าหนด (ขก.)

ราย 4 1 3      300.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

14  รอ้ยละของภาคีเครือขา่ยมคีวามรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตัิงานกบั

ส านกังาน ปปง. (นย. , กส. , สอ.)

รอ้ยละ 97 97 - - 1

15 รอ้ยละของจ านวนทรพัยส์นิที่น าออกบริหารจดัการเทยีบกบัจ านวนทรพัยส์นิที่ไดร้บัมอบ (บส.) รอ้ยละ 95 95 -  - 2

กจิกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงิน

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

16 จ านวนเรื่องที่มกีารวเิคราะหธุ์รกรรมการเงนิที่น าไปสู่การสบืสวนและขยายผล (Pro-active)  

(ขก.)

เรื่อง 85 20 17       85.00 2

กจิกรรมที่ 2 : การป้องกนัการฟอกเงิน .

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

17 ระดบัความส าเร็จในการก ากบัและตรวจสอบผูม้หีนา้ที่รายงานตามระดบัความเสีย่ง (กส.) ระดบั 5 - - 3 3

18 ระดบัความส าเร็จในการแกไ้ขปรบัปรุงบทบญัญตัิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและ

สถานการณ์ปจัจบุนั (กม.)

ระดบั 5 - -            3 3

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

19 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนภารกจิหรืองาน

นวตักรรมของส านกังาน ปปง. (ศท.)

ระดบั 5 - - - 3

*หมายเหตุ

หมายเลข 1 ผลงานเป็นไปตามแผน = 11 ตวัชี้วดั

หมายเลข 2 ผลงานไม่เป็นไปตามแผน = 3 ตวัชี้วดั

หมายเลข 3 ยงัไม่ถงึแผนการด าเนินงาน (เริ่มด าเนินการแลว้แต่ยงัไม่ถงึแผนการรายงาน) = 5 ตวัชี้วดั

รวม = 19 ตวัช้ีวดั

เป้าหมายกจิกรรม

กจิกรรมที่ 3 : พฒันาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปผล

เป้าหมายผลผลติ


