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1. บทนํา 

 ดวยสํานักงาน ปปง. ไดประกาศใชแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณใหมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งแผนดังกลาวประกอบดวยแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม ภายใตแผนงานตาง ๆ จํานวน 5 แผนงาน ประกอบดวย  

 แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

 แผนงานที่ 2 แผนงานพื้นฐานดานความมั่นคง 

 แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

 แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

 โดยไดกําหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนกรอบ 

และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของสํานักงาน ปปง. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนฯ เปนประจําทุกเดือนเพื่อใหทราบขอมูลผลการดําเนินงานและนําไปใชประกอบการ

พิจารณากําหนดแนวทาง แกไขปญหา ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนคาเปาหมายของโครงการ/

กิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่

กําหนดไวตอไป 

2. วิธีการติดตาม 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ไดกําหนดใหกอง ศูนย กลุม รายงานผลการดําเนินงานและการ

ใชจายงบประมาณประจําเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือน 

(แบบฟอรม 61-1-2) และใชขอมูลการเบิกจายงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก สวนการงบประมาณ 

กองนโยบายและยุทธศาสตร สวนการคลัง และสวนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สํานักงานเลขานุการกรม 

และจากเจาหนาท่ีของหนวยงานผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนํามาสรุป วิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่

สงผลตอการเบิกจายงบประมาณและการดําเนินงาน เพื่อรายงานใหผูบริหารทราบสําหรับพิจารณากําหนด

แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณของรัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจายจากงบดําเนินงานรายการท่ีสําคัญ และงบรายจายอ่ืน 

(เฉพาะรายการจางท่ีปรึกษา) จําแนกตามกอง ศูนย กลุม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

  ประเด็นหลักท่ี  1: แผนงานที่อยูระหวางดําเนินการ  

  ประเด็นหลักท่ี 2 : แผนงานที่ยังไมดําเนินการ 

 ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานท่ียกเลิกการดําเนินการ 
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3. ผลการติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากงบดําเนินงานรายการทีส่ําคัญ งบรายจายอ่ืน (เฉพาะรายการ

จางที่ปรึกษา) จําแนกตามกอง ศูนย กลุม ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

กอง ศูนย 

กลุม 

จํานวน

แผนงาน 

ที่ติดตาม 

คิดเปน 

รอยละของ

แผนงาน

ทั้งหมด 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 

รวม 
เปนไป

ตามแผน 

ไมเปนไป

ตามแผน 
รวม 

ยังไมถึง

กําหนด

ดําเนินการ 

ถึงกําหนด

ดําเนินการ 

สลก.* 10 10.42 1 8 6 2 1 - 1 

กม.** 5 5.21 1 2 1 1 2 1 1 

กส. 6 6.25 - 5 3 2 1 - 1 

ขก. 8 8.33 - 7 1 6 1 1 - 

คด. 1 5 5.21 - 5 1 4 - - - 

คด. 2 5 5.21 - 5 2 3 - - - 

คด. 3 5 5.21 - 4 1 3 1 - 1 

คด. 4 5 5.21 - 4 1 3 1 - 1 

คท. 8 8.33 3 - - - 5 4 1 

นย. 20 20.83 2 14 10 4 4 4 - 

บส. 4 4.17 - 4 3 1 - - - 

ศท. 8 8.33 1 6 6 - 1 - 1 

พบ. 1 1.04 - 1 1 - - - - 

สอ. 6 6.25 1 5 3 2 - - - 

รวม 96 100.00 9 70 39 31 17 10 7 

รอยละ 100.00  9.38 72.91 40.62 32.29 17.71 10.42 7.29 

หมายเหตุ : *มีการขอปรับแผนงาน 2 แผนงาน คิดเปนรอยละ 2.08 ของแผนงานที่ติดตามท้ังหมด  

โดยเปนแผนงานที่อยูระหวางดําเนินการทั้ง 2 แผนงาน (สลก.)  

**มีการดําเนินการนอกแผนงาน จํานวน 1 แผนงาน ไดแก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การดําเนินคดีมูลฐานควบคูกับคดีอาญาฟอกเงินและแนวทางการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน

ในเชิงบูรณาการ (กม.) 
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แผนภูมิแสดงจํานวนแผนงานที่ทําการติดตามฯ แยกตามหนวยงาน 

 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของผลการดําเนินการ (แยกตามสถานะการดําเนินการ) ณ ธ.ค. 2560 
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แผนภูมิแสดงรอยละของแผนงานที่อยูระหวางดําเนินการ (แยกตามสถานะการดําเนินการ) ณ ธ.ค. 2560 

 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของแผนงานที่ยังไมไดดําเนินการ (แยกตามกําหนดการดําเนินการ) ณ ธ.ค. 2560 
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3.1 แผนงานทีด่ําเนินการแลวเสร็จ  

จากการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 มีแผนงาน

ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 9 แผนงาน คิดเปนรอยละ 9.38 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

(เปาหมายรอบ 12 เดือน) 

ผลการดําเนินงานตามแผน  

ณ ธ.ค. 60 

ความสอดคลองกับ

นโยบาย/แผน หรือ

ตัวชี้วัด 

สํานักงานเลขานุการกรม (1 แผนงาน) 

1 โครงการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

(ราง) แผนยุทธศาสตรวาดวยการ

สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสํานักงาน 

ปปง. พ.ศ. 2561 - 2563 

(1 คร้ัง) 

จัดโครงการฯ เม่ือวันท่ี 13 ธ.ค. 60 

ณ หองประชุมชั้น 12  

สํานักงาน ปปง. มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน 47 คน 

ท่ีประชุมฯ มีมตเิห็นชอบรางแผน

ยุทธศาสตรฯ และจะประกาศใช

แผนฯ ภายในเดือน ม.ค. 61 

สนับสนุน ย.3 

กองกฎหมาย (1 แผนงาน) 

1 โครงการใหความรูเก่ียวกับวินัย

ขาราชการ 

(1 ครั้ง) 

จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 60 

ณ หองประชุมชั้น 12  

สํานักงาน ปปง. มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน 80 คน 

ผูเขารวมโครงการฯ มีความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการ

ทางวินัย แนวทางการปองกันการ

ทุจริตในหนวยงาน รวมถึงแนวทาง

ปฏิบัติที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.ความ

รับผิดทางละเมิดฯ และระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

หลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความ

รับผิดทางละเมิดฯ เพิ่มขึ้น คิดเปน

รอยละ 100 

 

ย.3 
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ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

(เปาหมายรอบ 12 เดือน) 

ผลการดําเนินงานตามแผน  

ณ ธ.ค. 60 

ความสอดคลองกับ

นโยบาย/แผน หรือ

ตัวชี้วัด 

กองความรวมมือระหวางประเทศ (3 แผนงาน) 

1 โครงการฝกอบรม เรื่อง การสืบสวน

สอบสวนเงินดิจิทัล (Bitcoins 

Investigation) (1 ครั้ง/ระดับ 5) 

จัดโครงการฯ เม่ือวันที่ 10 - 11 

ต.ค. 60 ณ หองประชุม 501 ชั้น 5 

สํานักงาน ปปง. มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน 44 คน โดยมี

ผูเชี่ยวชาญดานการสืบสวน

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร

บรรยายใหความรูวิธีการสืบสวน

สอบสวนเงินดิจิทัล ตลอดจนมีการ

ฝกปฏิบัติ แลกเปลี่ยน

ประสบการณในการสืบสวน

สอบสวนฯ และยกตัวอยาง

กรณีศึกษา  

สนับสนุน ย.1 

2 

  

โครงการจัดทํายุทธศาสตรดานการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการ

แพรขยายอาวธุที่มีอานุภาพทําลาย

ลางสูง 

  ยช.2 

ศช.4.7 

รบ.11.6 

ย.1 

 

2.1 สัมมนาจัดทําแผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และการ

ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย พ.ศ. 2560 - 2564 

(1 คร้ัง) 

จัดสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 9 - 10  

พ.ย. 60 ณ โรงแรมบลิสตัน 

สุวรรณ พารควิว กทม.  

มีผูเขารวมฯ 120 คน โดยมีการ

จัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ 

และจัดสงแผนปฏิบัติการฯ 

ดังกลาว ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เรียบรอยแลว 
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ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

(เปาหมายรอบ 12 เดือน) 

ผลการดําเนินงานตามแผน  

ณ ธ.ค. 60 

ความสอดคลองกับ

นโยบาย/แผน หรือ

ตัวชี้วัด 

3 โครงการพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศ (การสัมมนาเพื่อรับฟง

ประสบการณจากฮองกงเกี่ยวกับการ

กํากับดูแลสถาบันการเงินตามความ

เสี่ยง) 

(1 คร้ัง/ระดับ 5) 

 

เปล่ียนชื่อเปนการอบรมหัวขอ 

Risk - based supervision โดย

จัดอบรมฯ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60  

ณ ธนาคารแหงประเทศไทย  

มีผูเขารับการอบรมฯ จํานวน  

84 คน โดยผูเขารับการอบรมฯ 

ไดรับความรูความเขาใจเรื่องการ

กํากับสถาบันการเงินตามความ

เส่ียงตลอดจนสามารถนําไป

ปรับปรุงการดําเนินงานให

สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

ยช.2 

ศช.4.4 

รบ.11.6 

ย.1 

 

กองนโยบายและยุทธศาสตร (2 แผนงาน) 

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การถายทอดแผนยุทธศาสตร 5 ป  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนปฏิบัติ

การและแผนการใชจายงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู

การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

(1 คร้ัง/60 คน) 

จัดโครงการฯ เม่ือวันที่ 22 - 24 

พ.ย. 60 ณ โรงแรมวังยาว  

ริเวอรไซด รีสอรท จังหวัด

นครนายก มีผูเขารวมโครงการฯ 

110 คน โดยผูเขารวมโครงการฯ  

ไดรับทราบแผนยุทธศาสตร 5 ป  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ 

แผนปฏิบัติการและแผนการ 

ใชจายงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ของสํานักงาน ปปง. สามารถนํา

แผนฯ ไปสูการปฏิบัติ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สนับสนุน ย.3 

 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การบูรณาการการปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและ

จัดโครงการฯ เม่ือวันที่ 15 - 17 

ธ.ค. 60 ณ โรงแรมอิมพีเรียล 

พัทยา จังหวัดชลบุร ีมีผูเขารวม

ยช.2 

รบ.11.6 

งปม.11 
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ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

(เปาหมายรอบ 12 เดือน) 

ผลการดําเนินงานตามแผน  

ณ ธ.ค. 60 

ความสอดคลองกับ

นโยบาย/แผน หรือ

ตัวชี้วัด 

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพทําลายลางสูงรวมกับ

สํานักงานอัยการสูงสุด 

(1 คร้ัง/120 คน/รอยละ 96) 

โครงการฯ 135 คน ผูเขารวม

โครงการฯ ไดรับความรูความ

เขาใจกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายที่มีการ

แกไขเพิ่มเติม รวมท้ังแลกเปลี่ยน

ขอมูล ขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรค

ในการดําเนินงาน อันนําไปสูการ

ประสานความรวมมือ ทําใหการ

ปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.  

มีประสิทธิภาพ โดยผูเขารวม

โครงการฯ มีความพึงพอใจในการ

จัดโครงการภาพรวม รอยละ 100 

ย.1 

 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน) 

1 โครงการสงเสริมความรูเก่ียวกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยและการ

คุมครอง 

(1 คร้ัง) 

จัดโครงการฯ เม่ือวันท่ี 18 ธ.ค. 60 

ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ

แพลททินั่ม กทม. มีผูเขารวม

โครงการฯ จํานวน 95 คน  

ผูเขารวมโครงการฯ มีผลคะแนน

ทดสอบหลังการอบรมเพิ่มขึ้น  

คิดเปนรอยละ 99 

สนับสนุน ย.3 

 

กองส่ือสารองคกร (1 แผนงาน) 

1 

 

การดําเนินการตามพระราชบญัญัติ

ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 ของ

หนวยงานภาครัฐ 

(จัดประชุม 1 คร้ัง) 

จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 

ณ หองประชุมชั้น 12  

สํานักงาน ปปง. โดยท่ีประชุมมีมติ

เห็นชอบรายงานการติดตาม

ย.3 
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ลําดับ 
โครงการ/กิจกรรม 

(เปาหมายรอบ 12 เดือน) 

ผลการดําเนินงานตามแผน  

ณ ธ.ค. 60 

ความสอดคลองกับ

นโยบาย/แผน หรือ

ตัวชี้วัด 

ประเมินผลของหนวยงานฯ  

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3.2 แผนงานที่อยูระหวางการดําเนินการ และไมเปนไปตามแผน  

จากการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 มีแผนงานท่ีอยู

ระหวางดําเนินการ และไมเปนไปตามแผน จํานวน 31 แผนงาน คิดเปนรอยละ 32.29 ของแผนงานท้ังหมด 

ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

สํานักงานเลขานุการกรม (2 แผนงาน) 

1 การจัดทําแผนปฏิบัติ

การตามแผนกลยุทธ

การบริหารทรัพยากร

บุคคลสํานักงาน ปปง. 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

(1 แผน/ระดับ 5) 

 

3. จัดประชุม

คณะทํางาน 

PMQA 

 

2. จัดทําราง

แผนปฏิบัติการ

ตามแผนกลยุทธ

การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

สํานักงาน ปปง. 

ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2561 

66.67 เจาหนาท่ีมี

การโอนยายฯ 

จึงมีการ

มอบหมาย

ผูรับผิดชอบ

ใหม ซึ่งขณะนี้

อยูระหวาง

จัดทํารางแผนฯ 

โดยจะจัด

ประชุม

คณะทํางานฯ 

ภายในเดือน 

ก.พ. 61 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

2 การจัดทําแผนพัฒนา

ความผาสุกและความ

ผูกพันของขาราชการ

และพนักงานราชการ

สํานักงาน ปปง. 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

(1 แผน/ระดับ 5) 

3. จัดประชุม

คณะทํางาน 

PMQA 

2. จัดทําราง

แผนพัฒนาความ

ผาสุกและความ

ผูกพันของ

ขาราชการและ

พนักงานราชการ

สํานักงาน ปปง. 

ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 

2561 

66.67 เจาหนาท่ีมี

การโอนยายฯ 

จึงมีการ

มอบหมาย

ผูรับผิดชอบ

ใหม ซึ่งขณะนี้

ไดจัดทําราง

แผนฯ เสร็จ

เรียบรอยแลว 

โดยจะจัด

ประชุม

คณะทํางานฯ 

ภายในเดือน 

ม.ค. 61 

กองกฎหมาย (1 แผนงาน) 

1 การบูรณาการจับกุม

ผูกระทําความผิด

อาญาฐานฟอกเงิน 

(คาตอบแทน

ผูปฏิบัติงานใหทาง

ราชการ) 

(70 เปาหมาย) 

10 เปาหมาย 4 เปาหมาย 40.00 เปาหมาย 

จับกุมไดยาก  

มีการหลบ 

หนีสูง  

บางหมายจับ

ถูกจับโดยชุด

สืบสวนของ

สถานีตํารวจ 

ที่รับผิดชอบ

คดีน้ัน และมี

คดีทีอ่ยู

ระหวางการ

เสนอผูบริหาร
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

พิจารณา

อนุมัติ

จําหนาย

หมายจับซึ่งถูก

ดําเนินการ

จับกุมโดยชุด

ปฏิบัติการอ่ืน

นอกเหนือจาก

ที่สํานักงาน 

ปปง. เสนอตั้ง

สาย  

กองกํากับและตรวจสอบ (2 แผนงาน) 

1 การตรวจและ

ประเมินผลความเสี่ยง

ดาน AML/CFT/CPF 

ของผูมีหนาท่ีรายงาน 

(90 ครั้ง) 

30 คร้ัง 5 คร้ัง 8.33 เจาหนาท่ี 

อยูระหวางการ

ประเมินผล

ความเสี่ยงใน

ระบบ

สารสนเทศ 

AMRAC จึงยัง

ไมมีการลงพื้นที่

ออกตรวจฯ 

2 โครงการสงเสริม

ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับความเสี่ยง

และการประเมินความ

เสี่ยงดานการฟอกเงิน 

การสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการ

2 คร้ัง/218 คน/

รอยละ 96 

ขออนุมัติโครงการแลว 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

- มีขอขัดของใน

การประสาน

สถานท่ีและ

กลุมเปาหมาย

โดยกําหนดจัด

โครงการฯ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

ราย และการสนับสนุน

ทางการเงินแกการแพร

ขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพทําลายลางสูง

ใหภาคธุรกิจ 

(3 ครั้ง/327 คน/ 

รอยละ 96) 

26 ม.ค. 61 

คร้ังที่ 2 และ

ครั้งท่ี 3 

กําหนดจัด

เดือน ก.พ. 61 

 

กองขาวกรองทางการเงิน (6 แผนงาน) 

1 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนนิการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายฟอกเงินและ

กฎหมายอื่น 

   การดําเนินการ

สืบสวน ปราบ

ปรามฯ ขึ้นอยู

กับปริมาณคดี

ท่ี ขก. ไดรับ 

ซึ่งคาดวาจะ

ดําเนินการได

ตามแผนใน

ไตรมาสท่ี 2 

1.1 ตรวจสอบฯ 

(1,000 เรื่อง) 

351 เรื่อง 326 เร่ือง 92.88 

1.2 สืบสวนสอบสวนฯ 

(285 เร่ือง) 

72 เร่ือง 29 เรื่อง 40.28 

2 โครงการสืบสวน

รวบรวมพยานหลักฐาน

เพื่อดําเนินการตาม 

พ.ร.บ.ปองกันและ

ปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพทําลายลางสูง 

   ตองใช

ระยะเวลาใน

การสืบพยาน  

บางคดีใชเวลา 

3 เดือน  

เปนตน 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

 2.1 ตรวจสอบฯ  

(85 เรื่อง) 

30 เร่ือง 11 เรื่อง 36.67  

2.2 สงรายชื่อให

อัยการยื่นคํารองเปน

บุคคลท่ีถูกกําหนด  

(30 เรื่อง) 

11 เร่ือง 5 เร่ือง 45.45  

2.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล (รอยละ 90) 

รอยละ 90 รอยละ 100 100.00  

3 การวิเคราะหรายงาน

ธุรกรรมทางการเงิน

เพื่อประกอบการ

สืบสวนสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐาน

การดําเนินคด ี

(รอยละ 21) 

รอยละ 21 - - ในระหวางป

ยังไมคํานวณ

อัตรารอยละ 

ท่ีเพิ่มข้ึน 

เนื่องจาก 

จะคํานวณ

อัตรารอยละ 

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ปละครั้ง

ในชวงสิ้น

ปงบประมาณ 

4 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับ 

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดมูลฐาน 

ยาเสพติดตามกฎหมาย 

ฟอกเงิน 

(150 เร่ือง) 

 

53 เร่ือง 4 เร่ือง 7.55 ตองใช

ระยะเวลา 

ในการสืบสวน 

รวบรวมพยาน 

หลักฐานเพื่อ

นําเสนอตอ

คณะกรรมการ

ธุรกรรม 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

5 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับทรัพยสิน

ของผูกระทําความผิด

มูลฐานการคามนุษย

ตามกฎหมายฟอกเงิน 

(35 เรื่อง) 

13 เร่ือง 8 เร่ือง 61.54 ตองใช

ระยะเวลา 

ในการสืบสวน 

รวบรวมพยาน 

หลักฐานเพื่อ

นําเสนอตอ

คณะกรรมการ

ธุรกรรม 

 

6 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดมูลฐานตอ

ตําแหนงหนาที่หรือ

ทุจริตตอหนาที่ตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

(45 เรื่อง) 

16 เร่ือง 5 เร่ือง 31.25 

กองคดี 1 (4 แผนงาน) 

1 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับทรัพยสิน

ของผูกระทําความผิด

มูลฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงิน (ความผิด 

มูลฐานอ่ืน)  

   คดีที่

รับผิดชอบ

เปนคดีสําคัญ

และมีขนาด

ใหญ มีความ

ซับซอน มีผูที่

เก่ียวของ

หลายฝาย 

ปริมาณ

ภารกิจกับ

อัตรากําลังท่ีมี

1.1 สงอัยการ 20 เรื่อง 6 เรื่อง 2 เร่ือง 33.33 

1.2 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

 

รอยละ 96 รอยละ 100 100.00 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

1.3 มีคําสั่ง ย. 15 

เร่ือง/รายคดี 

3 เรื่อง/รายคดี 2 เรื่อง/รายคด ี 66.67 อยูไม

สอดคลองกัน 

ทําใหการ

ดําเนินคดีใน

รายคดีอื่น ๆ 

ลาชา  

1.4 มีคําสั่ง ม. 72 

เร่ือง/คําสั่ง 

18 เรื่อง/คําสั่ง 13 เรื่อง/คําสั่ง 72.22 

1.5 บูรณาการความ

รวมมือ 5 คดี/เรื่อง 

1 คดี/เรื่อง - - 

2 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดมูลฐาน 

ยาเสพติดตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

      

2.1 มีคําสั่ง ม. 37 

เร่ือง/คําสั่ง 

9 เร่ือง/คําสั่ง 5 เรื่อง/คําสั่ง 55.56 

2.2 มีคําสั่ง ย. 30 

เร่ือง/รายคดี 

7 เรื่อง/รายคดี - - 

2.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 - - 

2.4 สงอัยการ 17 

เร่ือง 

4 เรื่อง 1 เร่ือง 25.00 

3 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับทรัพยสิน

ของผูกระทําความผิด

มูลฐานการคามนุษย

ตามกฎหมายฟอกเงิน 

 

      



- 17 - 

 

ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

3.1 มีคําสั่ง ม. 9 

เร่ือง/คําสั่ง 

2 เร่ือง/คําสั่ง 2 เรื่อง/คําสั่ง 100.00  

3.2 มีคําสั่ง ย. 3 เรื่อง/

รายคด ี

1 เรื่อง/รายคดี - - 

3.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 - - 

3.4 สงอัยการ 3 เรื่อง 1 เรื่อง - - 

4 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดตอตําแหนง

หนาที่หรือทุจริตตอ

หนาที่ตามกฎหมาย

ฟอกเงิน 

      

4.1 มีคําสั่ง ม. 11 

เร่ือง/คําสั่ง 

3 เร่ือง/คําสั่ง 1 เรื่อง/คําสั่ง 33.33 

4.2 มีคําสั่ง ย. 2 เรื่อง/

รายคด ี

1 เรื่อง/รายคดี - - 

4.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 - - 

4.4 สงอัยการ 3 เรื่อง 1 เรื่อง - - 

กองคดี 2 (3 แผนงาน) 

1 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดมูลฐานตาม

-     คดีที่

รับผิดชอบ

เปนคดีสําคัญ

และมีขนาด

ใหญ มีความ
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

กฎหมายฟอกเงิน 

(ความผิดมูลฐานอ่ืน) 

ซับซอน มีผูที่

เก่ียวของ

หลายฝาย 

ปริมาณ

ภารกิจกับ

อัตรากําลังท่ีมี

อยูไม

สอดคลองกัน 

ทําใหการ

ดําเนินคดีใน

รายคดีอื่น ๆ 

ลาชา  

1.1 สงอัยการ  

14 เรื่อง 

4 เรื่อง 2 เร่ือง 50.00 

1.2 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 รอยละ 100 100.00 

1.3 มีคําสั่ง ย.  

15 เรื่อง/รายคดี 

3 เรื่อง/รายคดี - - 

1.4 มีคําสั่ง ม. 71 

เร่ือง/คําสั่ง 

18 เรื่อง/คําสั่ง 19 เรื่อง/คําสั่ง 105.56 

1.5 บูรณาการความ

รวมมือ 5 คดี/เรื่อง 

1 คดี/เรื่อง - - 

2 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับทรัพยสิน

ของผูกระทําความผิด

มูลฐานยาเสพติดตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

      

2.1 มีคําสั่ง ม.  

38 เรื่อง/คําส่ัง 

10 เรื่อง/คําสั่ง 6 เรื่อง/คําสั่ง 60.00 

2.2 มีคําสั่ง ย.  

30 เรื่อง/รายคดี 

7 เรือ่ง/รายคดี - - 

2.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 รอยละ 100 100.00 

2.4 สงอัยการ  

24 เรื่อง 

 

 

8 เรื่อง 11 เรื่อง 137.50 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

3 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดมูลฐานการคา

มนุษยตามกฎหมาย

ฟอกเงิน 

       

3.1 มีคําสั่ง ม.  

8 เรื่อง/คําสั่ง 

2 เร่ือง/คําสั่ง 1 เรื่อง/คําสั่ง 50.00 

3.2 มีคําสั่ง ย.  

3 เรื่อง/รายคดี 

1 เรื่อง/รายคดี - - 

3.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 - - 

3.4 สงอัยการ  

3 เรื่อง 

1 เรื่อง - - 

กองคดี 3 (3 แผนงาน) 

1 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

(ความผิดมูลฐานอ่ืน) 

      คดีที่

รับผิดชอบ

เปนคดีสําคัญ

และมีขนาด

ใหญ มีความ

ซับซอน มีผูที่

เก่ียวของ

หลายฝาย 

ปริมาณ

ภารกิจกับ

อัตรากําลังท่ีมี

อยูไม

1.1 สงอัยการ  

11 เรื่อง 

3 เรื่อง 3 เร่ือง 100.00 

1.2 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

 

รอยละ 96 รอยละ 100 100.00 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

1.3 มีคําสั่ง ย.  

15 เรื่อง/รายคดี 

3 เรื่อง/รายคดี 2 เรื่อง/รายคด ี 66.67 สอดคลองกัน 

ทําใหการ

ดําเนินคดีใน

รายคดีอ่ืน ๆ 

ลาชา  

1.4 มีคําสั่ง ม.  

71 เรื่อง/คําส่ัง 

18 เรือ่ง/คําสั่ง 7 เรื่อง/คําสั่ง 38.89 

1.5 บูรณาการความ

รวมมือ 5 คดี/เรื่อง 

1 คดี/เรื่อง - - 

2 

  

  

  

  

โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับทรัพยสิน

ของผูกระทําความผิด

มูลฐานยาเสพติดตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

      

2.1 มีคําสั่ง ม.  

38 เรื่อง/คําส่ัง 

10 เรื่อง/คําสั่ง 3 เรื่อง/คําสั่ง 30.00 

2.2 มีคําสั่ง ย.  

30 เรื่อง/รายคดี 

7 เรื่อง/รายคดี 1 เรื่อง/รายคด ี 14.29 

2.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 รอยละ 100 100.00 

2.4 สงอัยการ 27 

เร่ือง 

7 เรื่อง 10 เรื่อง 142.86 

3  

  

  

  

โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพือ่

ดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดตอตําแหนง

หนาที่หรือทุจริตตอ

หนาที่ตามกฎหมาย

ฟอกเงิน 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

3.1 มีคําสั่ง ม. 11 

เร่ือง/คําสั่ง 

3 เร่ือง/คําสั่ง 3 เรื่อง/คําสั่ง 100.00  

3.2 มีคําสั่ง ย. 2 เรื่อง/

รายคด ี

1 เรื่อง/รายคดี 1 เรื่อง/รายคด ี 100.00 

3.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 รอยละ 100 100.00 

3.4 สงอัยการ 2 เรื่อง 1 เรื่อง - - 

กองคดี 4 (3 แผนงาน) 

1 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

(ความผิดมูลฐานอ่ืน) 

-     คดีที่

รับผิดชอบ

เปนคดีสําคัญ

และมีขนาด

ใหญ มีความ

ซับซอน มีผูที่

เก่ียวของ

หลายฝาย 

ปริมาณ

ภารกิจกับ

อัตรากําลังท่ีมี

อยูไม

สอดคลองกัน 

ทําใหการ

ดําเนินคดีใน

รายคดีอื่น ๆ 

ลาชา  

1.1 สงอัยการ 6 เรื่อง 1 เรื่อง 2 เร่ือง 200.00 

1.2 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 รอยละ 100 100.00 

1.3 มีคําสั่ง ย. 13 

เร่ือง/รายคดี 

3 เรื่อง/รายคดี - - 

1.4 มีคําสั่ง ม. 71 

เร่ือง/คําสั่ง 

18 เรื่อง/คําสั่ง 10 เรื่อง/คําสั่ง 55.56 

1.5 บูรณาการความ

รวมมือ 5 คดี/เรื่อง 

1 คดี/เรื่อง - - 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

2 

  

  

  

  

โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนนิการกับ

ทรัพยสินของผูกระทํา

ความผิดมูลฐาน 

ยาเสพติดตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

       

2.1 มีคําสั่ง ม. 37 

เร่ือง/คําสั่ง 

9 เร่ือง/คําสั่ง 13 เรื่อง/คําสั่ง 144.44 

2.2 มีคําสั่ง ย. 30 

เร่ือง/รายคดี 

7 เรื่อง/รายคดี - - 

2.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 รอยละ 100 100.00 

2.4 สงอัยการ 32 

เร่ือง 

7 เรื่อง 3 เร่ือง 42.86 

3 โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพื่อ

ดําเนินการกับทรัพยสิน

ของผูกระทําความผิด

มูลฐานการคามนุษย

ตามกฎหมายฟอกเงิน 

      

3.1 มีคําสั่ง ม. 9 

เร่ือง/คําสั่ง 

2 เร่ือง/คําสั่ง 1 เรื่อง/คําสั่ง 50.00 

3.2 มีคําสั่ง ย. 3 เรื่อง/

รายคด ี

- - - 

3.3 อัยการยื่นคํารอง

ตอศาล รอยละ 96 

รอยละ 96 - - 

3.4 สงอัยการ 3 เรื่อง 1 เรื่อง - - 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

กองนโยบายและยุทธศาสตร (4 แผนงาน) 

1 การจัดทํายุทธศาสตร

การวิจัย 

(9 ขั้นตอน) 

3. ประชุม

คณะทํางานใน

แตละโครงการ

เพื่อเตรียมความ

พรอมในการ

จัดทําราง

ขอเสนอ

โครงการวิจัย

และ/หรือ

กําหนดแนวทาง

ในการพัฒนา

งานวิชาการ 

2. ประสานกอง/

ศูนย/กลุมที่

เก่ียวของกับ

โครงการวิจัยและ

งานวิชาการท่ีตอง

ดําเนินการใน 

แตละปใหแจง

รายชื่อคณะทํางาน

ในแตละโครงการ 

66.67 มีการ

เปลี่ยนแปลง

รายชื่อ

คณะทํางาน 

ในแตละ

โครงการอยู

บอยคร้ัง 

ประกอบกับ

หลักเกณฑ

การดําเนินการ

โครงการวิจัย

และพัฒนา

วิชาการยังไม

มีความชัดเจน 

2 การจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. 

2561 

(1 แผน/8 ขั้นตอน) 

2. จัดทําราง

แผนพัฒนา

บุคลากรฯ เสนอ 

ลปง. ลงนามให

ความเห็นชอบ 

1. รวบรวมขอมูลที่

เกี่ยวของ 

50.00 มีโครงการ

นอกแผนและ

เรงดวนท่ีตอง

ดําเนินการ 

3 โครงการสงเสริม

จริยธรรมและสราง

จิตสํานึกใหกับ

เจาหนาที่สาํนักงาน 

ปปง. 

(1 ครั้ง/200 คน) 

1 คร้ัง/200 คน อยูระหวางการ

ประสานนัดหมาย 

ลปง. กําหนดวันจัด

โครงการฯ 

- ผูบริหารมี

ภารกิจจํานวน

มาก จึงไม

สามารถ

กําหนดจัด

โครงการฯ ได

ตามแผนที่ 

วางไว 
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

4 คาจางที่ปรึกษา

ประเมินผลตามแผน

ยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

(ผลการประเมิน 1 ฉบับ) 

ทําสัญญา อยูระหวาง

ดําเนินการจัดจางฯ 

- เนื่องจากมี

กระบวนการ

ในการ

ดําเนินการ

หลายขั้นตอน 

กองบริหารจัดการทรัพยสิน (1 แผนงาน) 

1 กิจกรรมบริหารจัดการ

ทรัพยสิน 

- งานสาํรวจและ

ตรวจสอบทรัพยสิน

เพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยสินท่ียึดอายัดไว

ตามกฎหมาย ปปง. 

(15 ครั้ง) 

4 ครั้ง 3 คร้ัง 75.00 ขึ้นอยูกับ

ปริมาณคดีที่ 

บส. ไดรับจาก

พนง.จนท. 

ประกอบกับ

ทรัพยสินมี

ปริมาณ/

มูลคานอย  

จึงไมมีความ

จําเปนตอง

เดินทางไป

สํารวจ 

กองสื่อสารองคกร (2 แผนงาน) 

1 โครงการ

ประชาสัมพันธ

เสริมสรางภาพลักษณ

สํานักงาน ปปง. 

- จางเหมา

ประชาสัมพันธ

เสริมสรางภาพลักษณ

2 ครั้ง 

(ผลิตขาว 1 

นาที/ซื้อเวลา

เผยแพรขาวทาง

โทรทัศน) 

อยูระหวาง

ดําเนินการจัดจางฯ 

- การ

ดําเนินการจัด

จางมีหลาย

ขั้นตอน จึงทํา

ใหการ

ดําเนินการไม

เปนไปตาม
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ลําดับ 

โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ  

12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(1) 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

(2) 

รอยละของผล

การดําเนินงาน

เทียบกบั

เปาหมาย 

(2)*100/(1) 

ปญหา/

อุปสรรค 

ผานสื่อมวลชน

ประเภทตาง ๆ 

(128 ครั้ง) 

แผน โดยจะมี

การพิจารณา

ผลการยื่นซอง 

วันที่ 26 ม.ค. 

61 

2 โครงการเผยแพร

ความรูกฎหมายวาดวย

การปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน

และกฎหมายวาดวย

การปองกันและ

ปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพทําลายลางสูง 

(18 ครั้ง/รอยละ 96) 

8 ครั้ง/ 

รอยละ 96 

7 คร้ัง/รอยละ  

97.94 

87.50 ในชวงเดือน 

ต.ค. 60 

หลาย

หนวยงานตอง

จัดเตรียมงาน

พระราชพิธี

ถวายพระ

เพลิงพระบรม

ศพ ร.9 จึงทํา

ใหไมสามารถ

ดําเนินการได

ตามแผน 

3.3 แผนงานทีถ่ึงระยะเวลาดําเนินการ แตยังไมดําเนินการ  

จากการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 มีแผนงานท่ียังไมได

ดําเนินการ แตถึงกําหนดที่ตองดําเนินการแลว จํานวน 7 แผนงาน คิดเปนรอยละ 7.29 ของแผนงานท้ังหมด 

ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ 12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงานตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

ปญหา/อุปสรรค 

สํานักงานเลขานุการกรม (1 แผนงาน) 

1 โครงการปรับปรุงโครงสรางสาํนักงาน ปปง.  

ในสวนกลางและภูมิภาค 

(1 โครงการ/ระดับ 5) 

(รอจัดสรรงบประมาณเหลือจาย) 

ระดับ 1 

(เสนอขออนุมัติโครงการ

ปรับปรุงโครงสราง

สํานักงาน ปปง. ใน

สวนกลางและภูมิภาค) 

รอจัดสรรงบประมาณ

เหลือจาย 

กองกฎหมาย (1 แผนงาน) 

1 งานดําเนินการคุมครองพยาน (รอยละ 70) รอยละ 70 

 

ไมมีผูรองขอให

คุมครองชวยเหลือฯ 

กองกํากับและตรวจสอบ (1 แผนงาน) 

1 การทบทวนตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมท่ีมี

เหตุอันควรสงสัย (โครงการจดัทําขอมูลรายงาน

การทําธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สําหรับกรมท่ีดิน) 

(830 แหง/รอยละ 74) 

รอยละ 74 รอความชัดเจนในการ

ดําเนินการ เนื่องจากมี

นโยบายในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดําเนินการ ซ่ึงอาจจะ

ดําเนินการเอง 

กองคดี 3 (1 แผนงาน) 

1 การดําเนินการคุมครองสิทธิผูเสียหายท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิด 

(รอยละ 100) 

รอยละ 100 ไมมีผูเสียหายรองขอให

คุมครองสิทธฯิ 

กองคดี 4 (1 แผนงาน) 

1 การดําเนินการคุมครองสิทธิผูเสียหายท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิด 

(รอยละ 100) 

รอยละ 100 ไมมีผูเสียหายรองขอให

คุมครองสิทธฯิ 

กองความรวมมือระหวางประเทศ (1 แผนงาน) 

1 โครงการประชุมการพัฒนาความรวมมือดาน 

AML/CFT ในภูมิภาคอาเซียน พ.ศ. 2561 

(1 ครั้ง/ระดับ 5) 

1 คร้ัง/ระดับ 5 เจาหนาท่ีมีภารกิจ

หลายดาน จึงยังไมได

ดําเนินการ  
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เปาหมายรอบ 12 เดือน) 

เปาหมายการ

ดําเนินงานตามแผน 

ณ ธ.ค. 60 

ปญหา/อุปสรรค 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน) 

1 การตรวจพิสูจนอิเล็กทรอนิกส 

(รอยละความสําเร็จของการตรวจพิสูจนหลักฐาน

อิเล็กทรอนิกส : รอยละ 100) 

รอยละ 100 ไมมีเรื่องจากหนวยงาน

ภายในใหดําเนินการ

ตรวจพิสูจน 

3.4 แผนงานที่ขอปรับแผนการดําเนินการ  

จากการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 มีแผนงานที่ 

ขอปรับแผนการดําเนินการ จํานวน 2 แผนงาน คิดเปนรอยละ 2.08 ของแผนงานท่ีติดตามทั้งหมด 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน เปาหมายโครงการ

ดําเนินการ  

12 เดือน (เดิม) 

เปาหมายโครงการ

ดําเนินการ  

12 เดือน (ใหม) 

หมายเหตุ 

1 แผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของ

สํานักงาน ปปง. (ศปท.)  

(1 แผน) 

1 แผน 

(ต.ค. - พ.ย. 60) 

1 แผน 

(ธ.ค. 60 - ม.ค. 61) 

หนังสือที่  

ปง 0001.2/2471  

ลงวันที่ 15 ธ.ค. 60 

2 แผนการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของสํานักงาน ปปง. 

(1 แผน) 

1 แผน 

(ต.ค. - พ.ย. 60) 

1 แผน 

(ธ.ค. 60 - ม.ค. 61) 

 


