
ไดร้ับจดัสรร เงินโอน เงินโอน ไดร้ับเงิน

งบรายจา่ย ตน้ปี ระหวา่งหมวด ตาม พ.ร.บ.โอนฯ ประจ างวด การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สญัญา เบิกจา่ยแลว้ รวม คงเหลอื

 เงินประจ างวด ส ารองและผูกพัน เบิกจา่ย คงเหลอื (11) =(4)+(5)

(1) (2) (3) (3) = (1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6)+(8)+(9) (12) = (3)-(11)

1.  งบบุคลากร 296,613,400        876,604        297,490,004         -              -                  297,490,004       -            297,490,004       -                     

2.  งบด าเนินงาน 355,575,300        (9,459,440)     346,115,860         -              21,531,909       278,747,282       8,183,049   -           8,183,049   -             308,462,239       37,653,621          

3.  งบลงทุน 38,770,600         1,359,440      -               40,130,040           -              26,567,848       11,582,023         -            -             38,149,871         1,980,169            

4.  งบเงินอดุหนุน 1,315,973,700     -               1,315,973,700       -              -                  1,307,765,700     -            1,307,765,700     8,208,000            

5.  งบรายจา่ยอื่น 181,128,900        18,100,000    -               199,228,900         -              9,495,460         179,826,401       -            -            -             189,321,861       9,907,039            

รวม 2,188,061,900    10,876,604   -              2,198,938,504      -             57,595,217      2,075,411,409    8,183,049  -           8,183,049   -            2,141,189,675    57,748,829         

คิดเป็น % 100% 0.00% 100.50% 0.00% 2.62% 94.38% 0.37% 0.00% 0.37% 0.00% 97.37% 2.63%

รวมเบิกจา่ยแลว้ทั้งสิ้น 2,083,594,459    

คิดเป็น % 94.75%

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ณ  วันที ่30 กันยายน 2562

เงินประจ างวด

โอนให้ส่วนราชการอ่ืนเบกิแทน 

กลุ่มงานคลัง

ฝ่ายงบประมาณ



8/6/2020



ได้รับจัดสรร เงินโอน ได้รับเงิน

งาน/โครงการ ต้นปี ระหว่างหมวด ประจ างวด การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบกิจ่ายแล้ว โอนให้ส่วนราชการอ่ืน รวม คงเหลือ

เบิกแทน (8) = (4)+(5)+

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (6)+(7) (9) = (3)-(8)

แผนงานบคุลากรภาครัฐ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐ

พัฒนประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

1. กิจกรรมการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 296,613,400      876,604         297,490,004       -              -                 297,490,004    -                   297,490,004    -                 

และคุณภาพก าลังคนภาครัฐ

รวม 296,613,400     876,604        297,490,004      -             -                297,490,004   -                  297,490,004    -                

งบบุคลากร

ณ  วนัที่ 30 กันยายน 2562

เงินประจ างวด



ได้รับจัดสรร เงินโอน ได้รับเงิน

งาน/โครงการ ต้นปี ระหว่างหมวด ประจ างวด การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบกิจ่ายแล้ว โอนให้ส่วนราชการอ่ืน รวม คงเหลือ

เบิกแทน (8) = (4)+(5)+

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (6)+(7) (9) = (3)-(8)

แผนงานบคุลากรภาครัฐ : แผนงานรองบคุลากรภาครัฐ 23,833,600     -             23,833,600       -              -                23,737,462   -                 23,737,462     96,138          

พัฒนประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน

1. กิจกรรมการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      23,833,600        23,833,600       23,737,462 23,737,462     96,138           

และคุณภาพก าลังคนภาครัฐ

แผนงานบรูณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั      14,952,300        14,952,300         2,450,000                 -   2,450,000      12,502,300     

 - โครงการถา่ยโอนขอ้มลูจากโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร      14,952,300        14,952,300          2,450,000                  -   2,450,000       12,502,300     

บุคคลระดับกรม DPIS 5.0 ไปยงัระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล HRMS

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 316,789,400   (9,459,440)   307,329,960     -              19,081,909     255,009,819  8,183,049        282,274,777   25,055,183     

การบริหารจัดการภาครัฐ

2.  ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากร 18,368,200     (707,400)       17,660,800       -                 16,253,827    -                 16,253,827 1,406,973

บคุคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

3.  ผลผลิตที่ 2 :  การเสริมสร้างเกียรติภมูิและคุณภาพ 298,421,200    (8,752,040)     289,669,160      19,081,909      238,755,992  8,183,049        266,020,950 23,648,210.06

บคุลากรภาครัฐ
 

รวม 355,575,300   (9,459,440)   346,115,860     -              21,531,909     278,747,282  8,183,049        308,462,239   37,653,621     

ณ  วนัที่ 30 กันยายน 2562

งบด าเนินงาน

เงินประจ างวด



ไดร้ับจดัสรร เงินโอน ไดร้ับเงิน

งาน/โครงการ ตน้ปี ระหวา่งหมวด ประจ างวด การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สญัญา เบิกจา่ยแลว้ โอนใหส้่วนราชการ รวม คงเหลอื

อ่ืนเบกิแทน (8) = (4)+(5)

(1) (2) (3) = (1)+(2) (4) (5) (6) (7) (6)+(7) (9) = (3)-(8)

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจดัการภาครัฐ

1.  ผลผลติที่ 1 :  การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 60,300            227,400       287,700          -             230,000         53,479          -              283,479        4,221              

ที่มีประสทิธภิาพ

 - ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 30,000             30,000             -              -                 28,890           28,890           1,110

 - ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ที่มรีำคำต่อหน่วยต่ ำกวำ่ 1 ล้ำน 30,300             (2,600)           27,700             -                 24,589           24,589           3,111

 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มรีำคำต่อหน่วยต่ ำกวำ่ 1 ล้ำน 230,000        230,000           230,000          -               230,000         0

2.  ผลผลติที่ 2 : การเสริมสร้างเกียรตภิูมิและคุณภาพบุคลากร 38,710,300      1,132,040     39,842,340      -             26,337,848     11,528,544    -              37,866,392    1,975,948        

ภาครัฐ

 - ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,091,200         1,451,203      3,542,403         -                 3,469,781      -               3,469,781       72,622

 - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มรีำคำต่อหน่วยต่ ำกวำ่ 1 ล้ำน 2,928,100         597,227        3,525,327         492,093          2,597,707      3,089,800       435,527

 - ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ที่มรีำคำต่อหน่วยต่ ำกวำ่ 1 ล้ำน 28,200             28,200             -                 24,589           -               24,589           3,611

 - โครงกำรจดัหำอปุกรณ์ระบบสนันสนุนศูนยค์อมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง 900,000           (406,000)        494,000           -                 494,000         -               494,000         0

 - โครงกำรจดัซ้ือโปรแกรมระบบงำนห้องสมดุอตัโนมติั 321,000           321,000           321,000         321,000         0

 - โครงกำรพัฒนำระบบจดัเกบ็ทะเบียนประวติัขำ้รำชกำร 984,400           984,400           897,777          897,777         86,623

 - โครงกำรจดัหำชดุโปรแกรมจดักำรส ำนักงำน (MS Office) 2,871,000         2,871,000         -                 2,862,000      2,862,000       9,000

 - โครงกำรจดัหำโปรแกรมป้องกนัไวรัส 420,000           420,000           -                 420,000         420,000         0

 - ค่ำปรับปรุงฐำนขอ้มลูนักเรียนทุนรัฐบำล (สนร.ออสเตรเลีย) 59,400             59,400             -                59,400

 - ค่ำพัฒนำระบบสำรบรรณและระบบจดัเกบ็เอกสำร 4,173,000         (1,010,294)     3,162,706         1,958,979        839,563         2,798,542       364,164

 - กำรปรับปรุงอำคำร 1 และอำคำร 7 23,934,000       23,934,000       22,988,999      22,988,999     945,001

 - ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 10 อำคำรที่ท ำกำรส ำนักงำน ก.พ. 499,904        499,904           -                 499,904         499,904         0
รวม 38,770,600      1,359,440     40,130,040      -             26,567,848     11,582,023    -              38,149,871    1,980,169        

งบลงทุน

ณ  วันที ่30 กันยายน 2562

เงินประจ างวด



ได้รับจัดสรร เงินโอน ได้รับเงิน

งาน/โครงการ ต้นปี ระหว่างหมวด ประจ างวด การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบกิจ่ายแล้ว โอนให้สว่นราชการอ่ืน รวม คงเหลือ

เบิกแทน (8) = (4)+(5)+

(1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (6)+(7) (9) = (3)-(8)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ

1.  ผลผลิตที่ 2 :  ก ำลังคนที่มีคุณภำพและกำร 1,315,973,700   -                1,315,973,700     -                  -                1,307,765,700    -                    1,307,765,700     8,208,000          

พฒันำที่เปน็ระบบ

รวม 1,315,973,700  -               1,315,973,700    -                 -               1,307,765,700   -                   1,307,765,700    8,208,000         

งบอุดหนุน

ณ  วนัที่ 30 กันยายน 2562

เงินประจ างวด



ไดร้ับจดัสรร เงินโอน ไดร้ับเงิน

งาน/โครงการ ตน้ปี ระหวา่งหมวด ประจ างวด การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สญัญา เบิกจา่ยแลว้ โอนให้ส่วนราชการ รวม คงเหลอื
อ่ืนเบิกแทน (8) = (4)+(5)

(1) (2) (3) = (1)+(2) (4) (5) (6) (7) (6)+(7) (8) = (3)-(8)

1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 49,140,000          49,140,000           -                 48,853,540       48,853,540       286,460                

 - ค่าใชจ้า่ยในการเสริมสร้างประสิทธภิาพและพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของขา้ราชการในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 49,140,000           49,140,000            -                  48,853,540          48,853,540        286,460                 

2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤตมิิชอบ 9,033,400           9,033,400            -               4,076,700        3,786,990         -                 7,863,690         1,169,710             

 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนา

วฒันธรรมองค์กร

            9,033,400              9,033,400           4,076,700            3,786,990 7,863,690          1,169,710              

3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ           26,423,300    10,000,000            36,423,300          33,915,184 33,915,184       2,508,116             

พัฒนประสทิธภิาพการบริหารราชการแผ่นดนิ

 - ค่าใชจ้า่ยบุคลากร            25,793,300     10,000,000             35,793,300 33,867,638                33,867,638               1,925,662

 - ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน                630,000                 630,000 47,546                            47,546                  582,454

4. แผนงานพ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจดัการภาครัฐ

4.1 ผลผลติที่ 1 : การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ -                         3,600,000             3,600,000 2,429,000         1,041,000          3,470,000         130,000                

ที่มีประสทิธภิาพ

 - โครงการศึกษาและพัฒนาระบบค่าตอบแทน                        -         3,600,000              3,600,000 2,429,000         1,041,000          3,470,000          130,000                 

4.2  ผลผลติที่ 2 :  การเสริมสร้างเกียรตภิูมิและคุณภาพ 96,532,200          4,500,000     101,032,200         -               2,989,760        92,229,686       -                 95,219,446       5,812,754             

บุคลากรภาครัฐ

 - ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 6,677,600                         6,677,600 4,434,118          4,434,118          2,243,482              

 - โครงการสร้างและพัฒนาผู้น า 86,802,400                       86,802,400 -                  83,995,928        83,995,928        2,806,472              

 - โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขบัเคล่ือน

ประเทศไทย 4.0

            3,052,200 3,052,200                       3,052,200           3,052,200                           0

 - โครงการศึกษาเพื่อเตรียมกาขบัเคล่ือนมาตรฐานทางจริยธรรม

ส าหรับเจา้หน้าที่ของรัฐ

      4,500,000 4,500,000                      2,989,760             747,440           3,737,200                  762,800

งบรายจ่ายอ่ืน

ณ  วันที ่30 กันยายน 2562

เงินประจ างวด



ไดร้ับจดัสรร เงินโอน ไดร้ับเงิน

งาน/โครงการ ตน้ปี ระหวา่งหมวด ประจ างวด การส ารองเงิน ใบสั่งซ้ือ/สญัญา เบิกจา่ยแลว้ โอนให้ส่วนราชการ รวม คงเหลอื
อ่ืนเบิกแทน (8) = (4)+(5)

(1) (2) (3) = (1)+(2) (4) (5) (6) (7) (6)+(7) (8) = (3)-(8)

เงินประจ างวด

รวม 181,128,900        18,100,000   199,228,900         9,495,460        179,826,401      -                 189,321,861      9,907,039             


