
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 48.55

2. งบด าเนินงาน 30.68

3. งบลงทุน 1.30

4. งบเงินอุดหนุน 77.03

5. งบรายจ่ายอืน่ 23.42

35.42

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 85,628,734.34       คิดเป็นร้อยละ 51.77         
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน -                      คิดเป็นร้อยละ -            

  คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 82,706,400.00       79,783,365.66       คิดเป็นร้อยละ 48.23         
ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน 165,412,100.00     บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 82,705,700.00       คิดเป็นร้อยละ 50.00         
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จ านวน

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560  -

422,800.00               มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน

473,836.25           
-                     

47.38        
-           

52.62        
บาท
บาท

57.72        บาท

7,947,900.00         บาท คิดเป็นร้อยละ       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

คงเหลือรอการจัดสรร 
1,000,000.00         

คงเหลือรอการจัดสรร 

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน
50.09        

11,165,700.00       บาท

คิดเป็นร้อยละ

28.46         51,117,344.37        และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน

87,280,840.19       คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 48.60         

12,278,900.00         คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 22.94         
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

167,326,000.00      ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

40,658,082.50       

41,206,715.44       
93.16         

3,217,800.00            มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 5,122,405.93         บาท

คิดเป็นร้อยละ

81,361,900  

127,972,100 

ประกอบด้วย

บาท คิดเป็นร้อยละ

บาท คิดเป็นร้อยละ

139,109,573.50     43.96            คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน

316,470,700.00     
51,046,426.72       16.13            39.91        

1. รายจ่ายภาพรวม  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

51,567,516.72   14.40        บาท คิดเป็นร้อยละและได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน 
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจ านวน 179,767,656.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 50.19        

358,193,700.00     

41,723,000  

885,000      

7,194,700    

259,136,700 

รายการ คงเหลือ

รวมทัง้ส้ิน 99,057,000  

8,025,700        

358,193,700     
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จ านวน

79,004,990.66    

44,221,028.81    

งบประมาณ

งปม. คงเหลือหลัง

การเบิกจ่ายและผูกพัน

83,719,309.34        

49,191,574.47        

41,723,000.00       

-             

204,000      

831,000      

โอน/เปล่ียนแปลง

162,724,300.00      

41,723,000.00        40,658,082.50        

360,580.65            

ผลการเบิกจ่าย

5,838,109.04         

51,567,516.72        

ผูกพัน

งบประมาณ

-                      

179,767,656.00      

ได้รับจัดสรร

แล้ว

8,025,700.00          

358,193,700.00      

งบประมาณหลัง

144,150,830.00      

1,569,870.00          

รอการจัดสรร

81,362,400  

16,659,600  

162,724,300     

งบประมาณ

ตาม พรบ.

144,631,700     

41,723,000      

1,089,000        

99,057,000.00      
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1.30          

126,314,699.78     

521,090.00            

-                      

45.88        คิดเป็นร้อยละ
450,172.35           บาท

71.18        

บาท คิดเป็นร้อยละ

259,136,700.00     72.35        
126,858,527.28  35.42        

1.25              
บาท คิดเป็นร้อยละ
บาท คิดเป็นร้อยละ

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน
521,090.00           

97.45            

คิดเป็นร้อยละ 4.03          
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 5,593,121.72         

577,200.00           
บาท

543,827.50           

บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว179,604,900.00     

308,200.00            

50,738,226.72        

543,827.50        

1,209,289.35      

1,879,390.96      

126,858,527.28   

คิดเป็นร้อยละ

526,163.75           คิดเป็นร้อยละ

จ านวน คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

1,011,000.00         
       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 579,900.00           บาท คิดเป็นร้อยละ 57.36        คงเหลือรอการจัดสรร 

จ านวน 431,100.00               มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 272,204.00           บาท คิดเป็นร้อยละ 26.92        
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน -                     บาท คิดเป็นร้อยละ -           

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 738,796.00           บาท คิดเป็นร้อยละ 73.08        



ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

1. เปรียบเทยีบเปา้หมายการเบกิจา่ยทีร่ัฐบาลก าหนด กับ ผลเบกิจา่ยของส านักงาน ปปง. ของไตรมาสที ่2

รายจา่ยภาพรวม 52.29 35.42 -16.87

รายจ่ายประจ า 55 39.91 -15.09

รายจ่ายลงทุน 43.11 1.30 -41.81

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

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
รายจา่ยภาพรวม 358,193,700.00 358,193,700.00 126,858,527.28 35.42 51,567,516.72 14.40 179,767,656.00 50.19

1. รายจ่ายประจ า 316,470,700.00 316,470,700.00 126,314,699.78 39.91 51,046,426.72 16.13 139,109,573.50 43.96

2. รายจ่ายลงทุน 41,723,000.00 41,723,000.00 543,827.50 1.30 521,090.00 1.25 40,658,082.50 97.45

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 79,004,990.66 48.55 - 0.00 83,719,309.34 51.45

2. งบด าเนนิงาน 144,631,700.00 144,150,830.00 44,221,028.81 30.68 50,738,226.72 35.20 49,191,574.47 34.13

3. งบลงทุน 41,723,000.00 41,723,000.00 543,827.50 1.30 521,090.00 1.25 40,658,082.50 97.45

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 8,025,700.00 1,879,390.96 23.42 308,200.00 3.84 5,838,109.04 72.74

รวมทัง้สิน้ 358,193,700.00 358,193,700.00 126,858,527.28 35.42 51,567,516.72 14.40 179,767,656.00 50.19

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

ประเภท

รายจา่ย

ร้อยละ

เปา้หมายการ

เบกิจ่าย

ทีร่ัฐบาลก าหนด

(ไตรมาสที ่2)

ร้อยละ

ผลเบกิจ่าย

ของส านักงาน ปปง.

(ไตรมาสที ่2)

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
งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

หมวด

งบประมาณ

งปม. ป ี2561

ไดร้ับจดัสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ป ี2561

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้
งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

0

100
52.29 55

43.11
35.42 39.91

1.30ร้อยละ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลก าหนด
(ไตรมาสที่ 2)

ร้อยละ
ผลเบิกจ่าย
ของส านักงาน ปปง.
(ไตรมาสที่ 2)


