
บาท
ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว บาท คิดเป็นร้อยละ คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม 2562     - 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 67.30

2. งบด าเนินงาน 28.65

3. งบลงทุน #DIV/0!

4. งบเงินอุดหนุน 96.49

5. งบรายจ่ายอืน่ 12.27

49.56

2. รายจ่ายตามแผนงาน  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ 4 แผนงาน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณระหวา่ง

วนัที ่1 ตุลาคม 2562 - 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 แผนงานบรูณาการการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  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 33,282,844.76       คิดเป็นร้อยละ 32.96         

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน -                      คิดเป็นร้อยละ -            
  คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 162,634,200.00     67,709,955.24       คิดเป็นร้อยละ 67.04         

ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน 263,635,100.00     บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 100,992,800.00      คิดเป็นร้อยละ 38.31         

31 ธนัวาคม 2562

จ านวน

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  -

1,140,000.00            มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน

481,865.82           
-                     

96.37        
-           

3.63          
บาท
บาท

30.49        บาท

5,320,800.00         บาท คิดเป็นร้อยละ       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

คงเหลือรอการจัดสรร 
1,640,000.00         

คงเหลือรอการจัดสรร 

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน
56.29        

15,481,800.00       บาท

คิดเป็นร้อยละ

49.85         38,187,374.00        และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน

17,687,005.22       คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 23.09         

76,604,700.00         คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 27.06         
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

76,606,700.00       ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

-                     

20,732,320.78       
50.00         

10,161,000.00           มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2,145,116.93         บาท

คิดเป็นร้อยละ

99,143,600  

79,555,100  

ประกอบด้วย

บาท คิดเป็นร้อยละ

บาท คิดเป็นร้อยละ

54,407,315.23       29.58            คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน

183,925,800.00     
38,367,916.00       20.86            49.56        

1. รายจ่ายภาพรวม  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

38,367,916.00   20.86        บาท คิดเป็นร้อยละและได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน 
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจ านวน 54,407,315.23   บาท คิดเป็นร้อยละ 29.58        

435,619,300.00     

-             

1,175,800    

4,051,300    

183,925,800 

รายการ คงเหลือ

รวมทัง้ส้ิน 251,685,400 

7,573,200        

435,619,300     

31 ธันวาคม 2562

จ านวน

66,726,682.91    

22,792,188.62    

งบประมาณ

งปม. คงเหลือหลัง

การเบิกจ่ายและผูกพัน

32,416,917.09        

18,849,995.38        

-                     

14,647,400  

279,200      

3,521,900    

โอน/เปล่ียนแปลง

260,244,200.00      

14,647,400.00        -                      

41,285.30             

ผลการเบิกจ่าย

3,099,117.46         

38,367,916.00        

ผูกพัน

งบประมาณ

-                      

54,407,315.23        

ได้รับจัดสรร

แล้ว

7,573,200.00          

435,619,300.00      

งบประมาณหลัง

151,699,500.00      

1,455,000.00          

รอการจัดสรร

161,100,600 

72,136,300  

260,244,200     

งบประมาณ

ตาม พรบ.

151,699,500     

14,647,400      

1,455,000        

251,685,400.00     

31 ธันวาคม 2562

#DIV/0!

91,150,568.77       

-                      

-                      

40.32        คิดเป็นร้อยละ
180,542.00           บาท

34.37        

บาท คิดเป็นร้อยละ

183,925,800.00     42.22        
91,150,568.77   49.56        

#DIV/0!
บาท คิดเป็นร้อยละ
บาท คิดเป็นร้อยละ

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน
-                     

#DIV/0!

คิดเป็นร้อยละ 3.39          
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 2,995,141.07         

500,000.00           
บาท

-                     

บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว153,211,400.00     

455,000.00            

37,912,916.00        

-                   

1,134,514.70      

497,182.54        

91,150,568.77    

คิดเป็นร้อยละ

18,134.18             คิดเป็นร้อยละ

จ านวน คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

1,651,000.00         
       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 505,500.00           บาท คิดเป็นร้อยละ 30.62        คงเหลือรอการจัดสรร 

จ านวน 1,145,500.00            มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 81,310.00             บาท คิดเป็นร้อยละ 16.09        
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน -                     บาท คิดเป็นร้อยละ -           

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 424,190.00           บาท คิดเป็นร้อยละ 83.91        



ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

1. เปรียบเทยีบเปา้หมายการเบกิจา่ยทีร่ัฐบาลก าหนด กับ ผลเบกิจา่ยของส านักงาน ปปง. ของไตรมาสที ่4

รายจา่ยภาพรวม 25.00 49.56 24.56

รายจ่ายประจ า 25.00 49.56 24.56

รายจ่ายลงทุน 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

2. สรุปผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ปปง. (จ าแนกตามประเภทรายจา่ย)

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
รายจา่ยภาพรวม 183,925,800.00 183,925,800.00 91,150,568.77 49.56 38,367,916.00 20.86 54,407,315.23 29.58

1. รายจ่ายประจ า 183,925,800.00 183,925,800.00 91,150,568.77 49.56 38,367,916.00 20.86 54,407,315.23 29.58

2. รายจ่ายลงทุน - - - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

3. สรุปผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ปปง. (จ าแนกตามหมวดงบประมาณ)

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
1. งบบคุลากร 99,143,600.00 99,143,600.00 66,726,682.91 67.30 - 0.00 32,416,917.09 32.70

2. งบด าเนนิงาน 79,555,100.00 79,555,100.00 22,792,188.62 28.65 37,912,916.00 47.66 18,849,995.38 23.69

3. งบลงทุน - - - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

4. งบเงินอดุหนนุ 1,175,800.00 1,175,800.00 1,134,514.70 96.49 - 0.00 41,285.30 3.51

5. งบรายจ่ายอืน่ 4,051,300.00 4,051,300.00 497,182.54 12.27 455,000.00 11.23 3,099,117.46 76.50

รวมทัง้สิน้ 183,925,800.00 183,925,800.00 91,150,568.77 49.56 38,367,916.00 20.86 54,407,315.23 29.58

งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

หมวด

งบประมาณ

งปม. ป ี2563

ไดร้ับจดัสรร

(ป ี2562 พ)

งปม. ป ี2563

(ป ี62 พ.)

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้
งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

สรุป ผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน ปปง.

ประเภท

รายจา่ย

ร้อยละ

เปา้หมายการ

เบกิจ่าย

ทีร่ัฐบาลก าหนด

(ไตรมาสที ่1)

ร้อยละ

ผลเบกิจ่าย

ของส านักงาน ปปง.

(ไตรมาสที ่4)

มากกว่า / น้อยกว่า

จาก ร้อยละ

เปา้หมายการ

เบกิจ่าย

ทีร่ัฐบาลก าหนด

ประเภทรายจา่ย

งปม. ป ี2563

ไดร้ับจดัสรร

(ป ี2562 พ)

งปม. ป ี2563

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้

0

50

25.00 25.00

0.00

49.56 49.56

0.00ร้อยละ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลก าหนด
(ไตรมาสที่ 1)

ร้อยละ
ผลเบิกจ่าย
ของส านักงาน ปปง.
(ไตรมาสที่ 4)



แผนทัง้ปี แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

(สะสม)

ธ.ค. 62

(สะสม)

ธ.ค. 62

เทียบกบั

แผนสะสม

ณ ธ.ค. 62

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

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

2 รอ้ยละความเชื่อม ัน่ต่อการปฏบิตังิานของส านกังาน ปปง. (นย.) รอ้ยละ 83 - -              -   3

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

3 จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด.1-4) เรื่อง 180 41 46         112.20 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

4 รอ้ยละของจ านวนเรื่องทีพ่นกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด.1-4)

รอ้ยละ 98 98 100              -   1

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

5 จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 103 25 17           68.00 2

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

6 รอ้ยละของจ านวนเรื่องทีพ่นกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ 98 98 100  - 1

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

7 จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 14 2 1  - 2

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

8 รอ้ยละของจ านวนเรื่องทีพ่นกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ 98 98 100              -   1

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

9 จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 14 3 4         133.33 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

10 รอ้ยละของจ านวนเรื่องทีพ่นกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ 98 98 100  - 1

ผลผลิตการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

11  จ านวนเรื่องทีด่  าเนินการตรวจสอบ สบืสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานตามกฎหมายฟอก

เงนิ (ขก.)

เรื่อง 300 71 98         138.03 1

ผลสมัฤทธ์ิหน่วยงาน

1) เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : มีผลการปฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยาย

อาวธุที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

2) เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดดา้นยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการกบั

ทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ

3) เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ด าเนินการ

กบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ

4) เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : เพือ่ด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการทจุรติต่อต าแหน่งหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสืบสวน ปราบปราม

เพือ่ด าเนินการกบัทรพัยส์ินของผูก้ระท าความผิดต่อต าแหน่งหนา้ที่หรอืทจุรติต่อหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

เป้าหมายผลผลิต

ผลการปฏิบตัิงานตามตวัช้ีวดัตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน ธนัวาคม 2562 (ณ เดือนที่ 3 ไตรมาสที่ 1)

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

หนา้ที ่1 จาก 2



แผนทัง้ปี แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

(สะสม)

ธ.ค. 62

(สะสม)

ธ.ค. 62

เทียบกบั

แผนสะสม

ณ ธ.ค. 62

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

12 จ านวนเรื่องทีส่บืสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่สนบัสนุนการด าเนินคดอีาญาฐานฟอก

เงนิอย่างสอดคลอ้งกบัความเสีย่ง (กม.)

เรื่อง 33 7 2           28.57 2

13 จ านวนรายงานขา่วกรองทางการเงนิเชงิยุทธศาสตรท์ีน่ าไปก าหนดนโยบายและมาตรการ (ขก.) เรื่อง 5 1 2              -   1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

14  รอ้ยละของภาคีเครอืขา่ยมคีวามรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตังิานกบัส านกังาน 

ปปง. (นย. , กส. , คท. , สอ.)

รอ้ยละ 97 97 98.75              -   1

15 รอ้ยละของจ านวนทรพัยส์นิทีน่ าออกบรหิารจดัการเทยีบกบัจ านวนทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัมอบ (บส.) รอ้ยละ 95 95 88.66              -   2

16 รอ้ยละของรายชื่อบคุคลทีม่พีฤตกิารณ์สนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยทีศ่าลแพ่งประกาศ

ใหเ้ป็นบคุคลทีถู่กก าหนด (ขก.)

รอ้ยละ  10 10 10  - 1

กิจกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงนิ

ตวัช้ีวดัเชิงปรมิาณ :

17 จ านวนเรื่องทีม่กีารวเิคราะหธุ์รกรรมการเงนิทีน่ าไปสู่การสบืสวนและขยายผล (Pro-active)  (ขก.) เรื่อง 88 20 24         120.00 1

กิจกรรมที่ 2 : การป้องกนัการฟอกเงนิ .

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

18 ระดบัความส าเร็จในการก ากบัและตรวจสอบผูม้หีนา้ทีร่ายงานตามระดบัความเสีย่ง (กส.) ระดบั 5 2 2  - 1

19 ระดบัความส าเร็จในการแกไ้ขปรบัปรุงบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและสถานการณ์

ปจัจบุนั (กม.)

ระดบั 4 1 1  - 1

ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

20 ระดบัความส าเร็จของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีน่ าไปใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (ศท.) ระดบั 5 2 2  - 1

*หมายเหตุ

หมายเลข 1 ผลงานเป็นไปตามแผน =  

หมายเลข 2 ผลงานไม่เป็นไปตามแผน =

หมายเลข 3 ยงัไม่ถงึแผนการด าเนินงาน (เริ่มด าเนินการแลว้แต่ยงัไม่ถงึแผนการรายงาน) =

รวม = 20 ตวัชี้วดั

 - ท ัง้น้ีตวัชี้วดังบประมาณเชงิปรมิาณไดป้รบัเพิม่จ านวนเป้าหมายประมาณรอ้ยละ 10 ของแผนการด าเนินงาน แลว้

เป้าหมายกิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 : พฒันาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปผล

14 ตวัชี้วดั

4 ตวัชี้วดั

2 ตวัชี้วดั

หนา้ที ่2 จาก 2


