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สรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

๑. เลขที่โครงการ  
โครงการเลขท่ี    ๑๗/๒๕๖๒ 

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ส่วนพัฒนาบุคลากร  กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) 

๓. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีแนวคิดที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ การปรับปรุงระบบ การบริหารงานบุคคลให้ข้าราชการในองค์กรเกิด
ความผาสุกในการท างาน ให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ต่อมาส านักงาน ปปง. ได้เสนอตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีการออกมาตรการที่เกี่ยวกับการก าหนดรายชื่อและการระงับการท าธุรกรรมของบุคคลหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูงนั้น เป็นมาตรการใหม่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ควรมีความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงาน ปปง. ต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ของส านักงาน ปปง. ที่ได้มีการทบทวน ปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม เป้าหมาย
องค์กร (Ultimate Goal) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องชี้แจงให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบและเข้าใจ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงาน ปปง. เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ได้มีการทบทวนภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกระบวนงานของแต่ละ
กอง ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและยุทธศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
การท างานเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จึง
เห็นสมควรให้จัดโครงการสัมมนา“พัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น 



         ๒ 

 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ได้มีการ ทบทวนภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกระบวนงานของแต่ละ
กอง ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายฯ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 ๔.๒ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน อันจะน าไปสู่
การประสานความร่วมมือ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานร่วมกันเป็นทีม  ซึ่งจะท า
ให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
๕.  เป้าหมาย   
 ๕.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกระบวนงานของตนเอง 
 ๕.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานร่วมกันเป็นทีม 
 ๕.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๖. ผลผลิต (Output)  
 ๖.๑ กอง ศูนย์ กลุ่ม มีกระบวนงานตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของแต่ละกอง 
 ๖.๒ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
๗.๑ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ในแต่ละกอง มีความรู้ความเข้าใจภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกระบวนงาน

ของตนเอง เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗ 
๗.๒ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน

ร่วมกันเป็นทีม เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗ 
๗.๓ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

เหมาะสมกับบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗ 

ผลการด าเนินงาน   
 เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ในแต่ละกอง มีความรู้ความเข้าใจภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกระบวนงานของ

ตนเอง เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๗.๑๒ 

 เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน
ร่วมกันเป็นทีม เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๖.๒๗ 

 ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท 
และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๙.๐๔ 

 

 

 



         ๓ 

 

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของส านักงาน ปปง. 
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของส านักงาน ปปง. และแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงาน ปปง. 

๙. วธิีการด าเนินโครงการและวิทยากร ประกอบด้วย 
๙.๑ วิธีการด าเนินโครงการ 

  ๙.๑.๑ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีส าหรับองค์กรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒ กลุ่ม ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๙.๑.๒ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างทัศนคติเพ่ือความผาสุกในการท างาน ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ 
ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  จ านวน ๔ กลุ่ม 
  ๙.๑.๓ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ภายใต้สภาวะกดดัน  จ านวน  
๔ กลุ่ม 
 ๙.๑.๔ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือทบทวนกระบวนงาน
ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ จ านวน ๑๕ กลุ่ม (แบ่งตามกอง)   
 ๙.๑.๕ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการวางแผน การเป็นผู้น า ผู้ตาม  จ านวน ๔ กลุ่ม 
  ๙.๑.๖ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง เสริมสร้างความสามัคคี และความเชื่อใจในการท างานร่วมกัน จ านวน  
๔ กลุ่ม 
  ๙.๑.๗ อภิปราย เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนองค์กร 
  ๙.๒ วิทยากร 
   ๙.๒.๑  วิทยากรแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  

 วิทยากรภายนอก ประกอบด้วย 
๑. นางสาวธนภร  พิทักษ์พงษา 
๒. นายกรธนกฤต  มะลิแย้ม 
๓. นายกฤติเดช  อาจวิชัย 
๔. นายปกาศิต  เอี่ยมบุตร 
๕. นายกิตติพงษ์  แสงข า 
๖. ว่าที่ ร.ต.ธีรทรรค์  พูลเอี่ยม 
๗. นายพงษ์นรินทร์  เจริญใจ 
๘. นายอรรถพล  กุลประดิษฐ์ 
๙. นายธัญญวัฒน์  ปานก าเกิดผล 
๑๐. นายรนกฤต  กุลประดิษฐ์ 

 วิทยากรภายใน ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวปราณี เก้าเอ้ียน  รองเลขาธิการ ปปง. 
  ๒. นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) 
  ๓.  นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ เลขานุการกรม 
  ๔.  นายพีรธร วิมลโลหการ  ผู้อ านวยการกอง 



         ๔ 

 

  ๕. นายกมลสิษฐ์ วงศบ์ุตรน้อย ผู้อ านวยการกอง 
  ๖. นางชลธิชา ดาวเรือง  ผู้อ านวยการกอง 
  ๗. นายศิวัช ชาวบางงาม  ผู้อ านวยการศูนย์ 
  ๘. นายวิทยา นีติธรรม  ผู้อ านวยการกอง 
  ๙. พันต ารวจตรีพีระพล ยอดสนิท นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
  ๑๐. นางวรรณภา โพธิ์ทอง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
  ๑๑. นางสาวศุภกาญณ์ หาญบาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ๑๒. นายภัทระ  หลักทอง  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
  ๑๓. นางปาล วัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ๑๔. นางสาวสุทธาทิพย์ จีบเรียบ นิติกรช านาญการพิเศษ 
  ๑๕. นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
  ๑๖. นายสุนทรา พลไตร  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
  ๑๗. นางสาวจันทนี ศุภศรีวสุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๙.๒.๔  วิทยากรอภิปราย  

 วิทยากรภายใน 
            ๑. นางสาวปราณี เก้าเอ้ียน  รองเลขาธิการ ปปง. 

     ๒. นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) 
     ๓. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ เลขานุการกรม 
     ๔. นายศิวัช ชาวบางงาม  ผู้อ านวยการศูนย์ 
     ๕. นายวิทยา นีติธรรม  ผู้อ านวยการกอง 

๑๐. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 

รายละเอียด แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน 
คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ 
(๑) ประธาน/ผู้บริหาร/วิทยากร ๓๒  คน ๓๒  คน ๑๐๐ 

๑.๑ วิทยากรจากภายใน / ผู้เขา้ร่วมสัมมนา ๑๖  คน ๑๖  คน  
๑.๒ วิทยากรจากภายนอก ๑๖  คน ๑๖  คน  

(๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๔๐๑  คน      ๓๗๑  คน ๙๒.๕๒ 
๒.๑ ข้าราชการ ส านักงาน ปปง. ๓๓๐  คน ๓๐๑  คน  
๒.๒ พนักงานราชการ ส านักงาน ปปง. ๑๘  คน ๑๘  คน  
๒.๓ ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงาน ปปง. ๔๙  คน ๔๘  คน  
๒.๔ พนักงานกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๔  คน ๔  คน  

(๓) รวมทั้งสิ้น ๔๐๑  คน ๓๗๑  คน  
(๔) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   ๒,๐๙๔,๐๐๐ บาท ๑,๕๓๕,๔๑๐ บาท ๗๓.๓๒ 
(๕) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ (๔) ÷ (๓) ๕,๒๒๑.๙๕ บาท ๔,๑๓๘.๕๗ บาท ๗๙.๒๕ 
(๖) ค่าใช้จ่ายผู้เข้าร่วมสัมมนาเฉลี่ยต่อคน (๔) ÷ (๒) ๕,๒๒๑.๙๕ บาท ๔,๑๓๘.๕๗ บาท  



         ๕ 

 

๑๑. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

๑๒. งบประมาณ 
              งบประมาณจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในวงเงิน ๒,๔๒๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนสอง
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   

ผลการด าเนินงาน  รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น ๑,๙๙๔,๘๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๙ คงเหลือเงิน
จ านวน ๔๓๒,๑๔๖ บาท  

๑๓. การติดตามประเมินผล 
ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ผลการด าเนินงาน   
๑. เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ในแต่ละกอง มีความรู้ความเข้าใจภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกระบวนงานของ

ตนเอง เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๘.๙๒ 
๒. เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน

ร่วมกันเป็นทีม เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๘.๑๕ 
๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท 

และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๘.๒๙ 

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๔.๑ กอง ศูนย์ กลุ่ม ได้น ากระบวนงานตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ของแต่ละกอง ไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการ

ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างการท างานเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
๑๔.๒ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงาน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
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๑๕. สรุปผลการสัมมนา 
๑๕.๑ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีส าหรับองค์กรตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ” 
โดย    ๑. นางสาวธนภร  พิทักษ์พงษา   และ ๒. นายกรธนกฤต  มะลิแย้ม 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 

 

 
 

ลักษณะของกิจกรรมตามหลักพอเพียง 
ความพอประมาณ  
- พอเหมาะกับสภาพของตน 
(ปัจจัยภายใน) 

ความมีเหตุมีผล 
- รู้สาเหตุ-ท าไม 
- รู้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิชาการ/

มีภูมิคุ้มกันที่ดี 
- ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ  



         ๘ 

 

- พอควรกับภูมิสังคม (ปัจจัย
ภายนอก)  
 

กฎหมาย/ความเชื่อ/ประเพณี 
- รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านต่าง 
ๆ กว้างแคบ/ใกล้ไกล 
 

- รู้เท่าทันและเตรียมความพร้อม 
(วางแผน/รอบคอบ/เรียนรู้/
พัฒนาตน/ท าประโยชน์ให้กับ
สังคม/รักษ์สิ่งแวดล้อม) 

ใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม บริหารจัดการอย่างพอเพียง เพื่อให้ชีวิต มีความสมดุล และพร้อมรับต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

 
 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่าง ๆ  
ด้านเศรษฐกิจ พ่ึงตนเองได้ ใช้จ่าย/ใช้ของอย่างประหยัด ใช้ชีวิตอย่างประมาณตน คิด/

วางแผนอย่างรอบคอบ ไม่ประมาท เผื่อทางเลือกส ารอง 
ด้านจิตใจ รู้ผิดชอบชั่วดี ละอายต่อการท าความชั่ว เข้าใจชีวิตและโลกตามเป็นจริง มีจิต

สาธารณะ นึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
ด้านสังคม เห็นคุณค่ของการอยู่ร่วมกันในสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักสามัคคี ร่วม

สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ฟ้ืนฟูทรพัยากรให้มีอยู่และพอใช้อย่างยั่งยืน 

ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อม 
(ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาเดิมที่มี โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อ
คนหมู่มาก 

 
สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  
๑. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ สามารถท าได้หลายด้านและหลายรูปแบบ โดยไม่มี

สูตรส าเร็จ แต่ละคนจะต้องพิจารณาน าไปใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเงื่อนไข บริบท สภาวะและภูมิสังคมในแต่ละ
สถานการณ์ที่ตนเผชิญอยู่ 

๒. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้เรา “ฉุกคิด” ว่ามีทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยสให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน มั่นคง และสมดุลในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 



         ๙ 

 

๑๕.๒ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การสร้างทัศนคติเพื่อความผาสุขในการท างาน”  
โดย  ๑. นายกฤติเดช  อาจวิชัย 
 ๒. นายปกาศิต  เอี่ยมบุตร 
 ๓. นายกิตติพงษ์  แสงข า 
 ๔. ว่าที่ ร.ต.ธีรทรรค์  พูลเอี่ยม 
 ๕. นายพงษ์นรินทร์  เจริญใจ 
 ๖. นายอรรถพล  กุลประดิษฐ์ 
 ๗. นายธัญญวัฒน์  ปานก าเกิดผล 
 ๘. นายรนกฤต  กุลประดิษฐ์ 
การท างานเป็นทีมนั้นมีความส าคัญต่อผลของงานมาก ถ้ามีทีมเวิร์คที่ดีการท างานทุกอย่างทุกขั้นตอนจะ

ราบรื่นและประสบผลส าเร็จ เพราะการท างานทุกอย่างต้องได้รับการประสานงาน การร่วมมือที่ดีจากทุกคนในกลุ่มงาน 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานเป็นทีม  
                         ๑. บรรยากาศของการท างานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์ทุกคน
ช่วยกันท างานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย 
 ๒. ความไว้วางใจกัน (Trust) เป็นหัวใจส าคัญของการท างานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทีมควรไว้วางใจซึ่ง
กันและกันได้ ซื่อสัตย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน 
 ๓. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยอมรับภารกิจ
หลักของทีมงาน 
 ๔. บทบาท (Role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้เข้าใจในบทบาท
ของผู้อ่ืนในทีม ทุกบทบาทมีความส าคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีมงานให้มั่นคง เช่น การประนีประนอม 
การอ านวยความสะดวก การให้ก าลังใจ เป็นต้น 
 ๕. วิธีการท างาน (Work Procedure) สิ่งส าคัญท่ีควรพิจารณา คือ 
                               ๕.๑ การสื่อความ (Communication) การท างานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อความที่ชัดเจน
เหมาะสม ซึ่งจะท าให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดความเข้าใจ 
และน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
                              ๕.๒ การตัดสินใจ (Decision Making) การท างานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน เมื่อเปิด
โอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิดความผูกพันที่จะท าในสิ่งที่ตนเองได้มีส่วน
ร่วมตั้งแต่ต้น 
                               ๕.๓ ภาวะผู้น า (Leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน การท างานเป็นทีมควร
ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้น า (ไม่ใช่ผลัดกันเป็นหัวหน้า) เพ่ือให้ทุกคนเกิดความรู้สึกว่าได้รับการ
ยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการท างานเป็นทีมนั้นมีความหมาย ปรารถนาที่จะท าอีก 
                              ๕.๔ การก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอ้ือต่อการท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย ควร
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการก าหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้ร่วมกัน 
                    ๖. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการท างานของทีม ทีมงานควรมีการประเมินผลการท างาน เป็น
ระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ท าให้สมาชิกได้ทราบ



         

๑๐ 

 

ความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนากระบวนการท างาน หรือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุด
สมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
                     ๗. การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง 
                             ๗.๑ พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการ
จัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ 

     ๗.๒ การให้รางวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เอ้ือต่อการท างานเป็นทีม 
ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการท างานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อการท างานเป็นทีม คือ การที่ทุกคนได้รางวัล
อย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การท างานเป็นทีมในลักษณะที่ว่างอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม 
(Group base reward system) 
 ฐานที่ ๑ ล าเลียงหรรษา : การวางแผนการประคับประคององค์กรให้เห็นจุดหมายเดียวกัน 
 ฐานที่ ๒ อุกกาบาต : การมองผ่านอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าให้ผ่านไปในทางเดียวกัน 
 ฐานที่ ๓ ห่วงลอดถ้ า : การท างานให้ทันต่อเวลาที่ได้รับมอบหมายอขงแต่ละหน้าที่ภายในองค์กร 
 ฐานที่ ๔ กู้ระเบิด : การวางแผนที่ดี ความร่วมมือร่วมใจ สามัคคีและการผังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 ฐานที่ ๕ ลมหายใจสุดท้าย : ความสามารถของแต่ละบุคคล การคัดสรรว่าใครท าได้หรือไม่ได้ เหมาะสม

กับต าแหน่งงานใด 
 ทั้งนี้ ทุกฐานล้วนสร้างความสามัคคีเป็นหลักในการเรื่อง การวางแผน การปฏิบัติ และผลลัพธ์ทีได้ หลัง

การปฏิบัติกิจกรรม   
๑๕.๓ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  เรื่อง “การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ  ภายใต้ภาวะกดดัน” 

 โดย  ๑. นายกฤติเดช  อาจวิชัย 
  ๒. นายปกาศิต  เอี่ยมบุตร 
  ๓. นายกิตติพงษ์  แสงข า 
  ๔. ว่าที่ ร.ต.ธีรทรรค์  พูลเอี่ยม 
  ๕. นายพงษ์นรินทร์  เจริญใจ 
  ๖. นายอรรถพล  กุลประดิษฐ์ 
  ๗. นายธัญญวัฒน์  ปานก าเกิดผล 
  ๘. นายรนกฤต  กุลประดิษฐ์ 

 ความกดดัน คือ สภาพที่รู้สึกถูกบีบคั้น หรือหมดทางไป หรือกลัวการสูญเสีย หรือให้ผลเป็นลบ จนท าให้
ธุรกิจ หรือการงานเสียหาย ซึ่งเป็นความคิดแง่ลบมากกว่าแง่บวกในสภาพความเป็นจริงคนเราหนีไม่พ้นที่จะต้องประสบพบ
เจอกับความกดดัน ทั้งจากภายใน ภายนอก และเรื่องส่วนตัว ซึ่งไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรก็ล้วนส่งผลกระทบกับงานที่ท า 
จนท างานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้สภาวะกดดัน
อย่างเป็นระบบ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส แก้จุดอ่อนเสริมจุดแข็ง รู้เทคนิควิธีการต่อสู้ และรับมือ กับสภาวะกดดันให้สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



         

๑๑ 

 

 ดังนั้น การที่ท างานภายใต้สภาวะความกดดันไปได้ ควรด าเนินการดังนี้ 
๑. สร้างแผนการท างานให้ชัดเจน 

 การก้าวผ่านแรงกดดัน คุณควรที่จะมีแผนการรายละเอียด ชัดเจนและแยกงานแต่ละงานออกจากกัน 
หลังจากนั้นคุณก็จัดล าดับ จากง่ายไปหายาก จากงานธรรมดาไปถึงงานที่ซับซ้อนในการวางแผนงานในแต่ละวันจะช่วยให้คุณ
ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่เป็นหลักการที่ช่วยได้มากที่สุดในการจัดสรรเวลาที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณก าลังท าอะไร 
จากนั้นคุณก็ให้ความสนใจกับมัน นอกจากนั้น คุณควรเขียนรายการว่าคุณท าอะไรบ้างในแต่ละวัน อะไรส าคัญที่สุด ? แต่ก็
ขึ้นอยู่กับความส าคัญและความเร่งด่วนของมันด้วย คุณควรตั้งรายการมี่ต้องท าไว้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ เพราะอาจจะมีสิ่งที่ไม่
คาดคิดเกิดข้ึนได ้

๒. พักผ่อนเพื่อดึงความสนใจกลับมา 
 ในทางจิตวิทยา ความเครียดจะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่งานท า
ให้คุณรู้สึกเหนื่อยและอ่อนล้า คุณควรปล่อยวางและหันมาสนใจเกี่ยวกับตัวเองและงานอดิเรกบ้างตัวอย่างเช่น ไป
ห้างสรรพสินค้า ไปช๊อปปิ้ง ดูรายการเพลงที่ชอบหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เข้ายิม เรียนโยคะหลังจากท างาน มากกว่า
นั้น รวมถึงการคุยกับเพ่ือน ครอบครัว ไปท่องเที่ยว และอ่ืนๆเป็นต้น คุณสามารถฟังเพลงระหว่างท างาน คุยกับเพ่ือนร่วมงาน 
นั่นจะท าให้รู้สึกดีข้ึนหลังจากการท างาน 

๓. เรียนรู้วิธีการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา 
  หลายๆคนก็สร้างความเครียดขึ้นมาด้วยตัวเอง โดยการพยายามแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในเวลา
เดียวกัน ในการลดแรงกดดันจากการท างาน เราควรที่จะเรียนรู้การปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเจ้านายให้งานมาหลายๆ
งานหากคุณมีหลายอย่างที่ต้องท าแล้ว คุณสามารถที่จะอธิบายให้เจ้านายของคุณฟังได้ ว่าคุณไม่สามารถที่จะรับผิดชอบงาน
คนเดียวทั้งหมดได้ หากคุณไม่ปฏิเสธไป เจ้านายจะคิดว่าคุณสามารถท างานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน และในที่สุด คุณก็
ฆ่าตัวคุณเอง ดังนั้น คุณควรที่จะเรียนรู้วิธีการปฏิเสธเพ่ือที่จะลดเเรงกดดันจากการท างาน อีกทั้งยังจะไม่เป็นการท าลาย
ความเชื่อใจที่เจ้านายมีให้คุณถ้าคุณท างานไม่ส าเร็จ 

๔. แบ่งปันให้เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณ 
 การอยู่ภายใต้แรงกดดันจะท าให้คุณเครียดมากและอยากจะยอมแพ้ต่อทุกสิ่ง ในเวลานี้ คุณควรี่จะ
พ่ึงพาเพ่ือน ครอบครัว และเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือท าให้คุณยืนอยู่ได้อย่ากลัวที่จะแบ่งปันความรู้สึก ความยากล าบากในการ
ท างาน ให้เพ่ือนสนิทหรือเพ่ือนร่วมงานของคุณที่เข้าใจว่างานของคุณท าอะไร คุณสามารถที่จะถามเพ่ือน เพื่อนร่วมงาน เพ่ือ
ขอค าแนะน าเล็กๆน้อยๆ บางครั้งค าแนะน าเล็กๆน้อยๆ อาจะท าให้คุณแก้ปัญหาไปได้ อย่าปฏิเสธอารมณ์หรือความเห็นใจ
จากผู้อื่นที่ให้คุณ เพราะไม่มีใครที่จะอยู่และท างานได้ด้วยตัวคนเดียว 

๕. ปรับปรุงทักษะการแก้ไขปัญหา 
  มีคนหลายคนที่ที่ต้องเจอกับแรงกดดันจากการท างาน เพราะว่าพวกเขาไม่มีทักษะในการท างานที่
เพียงพอหรืองานที่พวกเขาท า มันยากเกินความสามารถไป ดังนั้น พวกเขาจึงรู้สึกกังวลและสับสนมาก พวกเขาพยายามที่จะ
จัดการกับวิธีการที่จะท าให้งานส าเร็จ หากพวกเขาไม่สามารถท างานให้ส าเร็จได้ พวกเขาจะเครียดมากและสูญเ สียความ
มั่นใจเวลาพวกเขาต้องพบหน้ากับเพ่ือนร่วมงานและเจ้นาย ดังนั้น การปรับปรุงทักษะการแก้ไขปัญหาคือวิธีการที่จะให้พวก
เขาผ่านแรงกดดันจากการท างาน มีความสะดวกสบายและมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากขึ้น 
 



         

๑๒ 

 

๑๕.๔ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อทบทวนกระบวนงานตาม
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ จ านวน ๑๕ กลุ่ม 
 โดย    ๑.  นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ เลขานุการกรม 
  ๒.  นายพีรธร วิมลโลหการ  ผู้อ านวยการกอง 
  ๓. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อ านวยการกอง 
  ๔. นางชลธิชา ดาวเรือง  ผู้อ านวยการกอง 
  ๕. นายศิวัช ชาวบางงาม  ผู้อ านวยการศูนย์ 
  ๖. นายวิทยา นีติธรรม  ผู้อ านวยการกอง 
  ๗. พันต ารวจตรีพีระพล ยอดสนิท นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
  ๘. นางวรรณภา โพธิ์ทอง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
  ๙. นางสาวศุภกาญณ์ หาญบาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ๑๐. นายภัทระ  หลักทอง  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
  ๑๑. นางปาล วัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
  ๑๒. นางสาวสุทธาทิพย์ จีบเรียบ นิติกรช านาญการพิเศษ 
  ๑๓. นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
  ๑๔. นายสุนทรา พลไตร  นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
  ๑๕. นางสาวจันทนี ศุภศรีวสุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ปปง. จ านวน ๑๕ หน่วยงานประกอบด้วย 
๑. ส านักงานเลขานุการกรม  

     ส านักงานเลขานุการกรม เป็นหน่วยงานที่ดูแลความเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภายในส านักงาน ปปง. ปัญหาที่ส านักงานเลขานุการกรมพบเจอบ่อยครั้ง และมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหา คือ  

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

ส่วนพัสดุฯ          

 ๑. ความคืบหน้าการหารือเกี่ยวกับการจัดจ้างเหมารถยนต์        - สลก. ได้ส่งหนังสือหารือ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒  

รับจ้างพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือการสืบสวนสอบสวน และได้ประสานความคืบหน้ากับกรมบัญชีกลาง  ได้รับแจ้ง 

  ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าสรุปตอบข้อหารือและเสนอ 

  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

  
 

  



         

๑๓ 

 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ๒. การใช้รถยนต์ราชการของส านักงาน ปปง.  - ขอความร่วมมือ กอง/ศูนย์/กลุ่ม  กรณีเดินทางไป  

  ราชการ ขอให้เติมน้ ามันเชื้อเพลิงกลับคืนให้ สลก. ด้วย 

    
 

ส่วนการคลัง                                     

 ๓. กรณีสถานที่จัดเก็บเอกสารทางการเงิน  - ส่วนการคลังได้มีหนังสือที่ ปง ๐๐๐๑.๔/๑๐๗๔  

  ลว. ๑๖ พ.ย. ๖๑  ถึงส่วนพัสดุฯ ซึ่งส่วนพัสดุฯ ได้แจ้ง 

  กลับว่าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพ้ืนที่ส าหรับ 

  การจัดเก็บเอกสารในภาพรวมทั้งส านักงาน  ปปง. 

    

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล             

 ๔. ปัญหาการจัดเก็บเอกสาร  เช่น  - จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือถ้าเป็นไปได้ 

   - เอกสารสูญหาย ให้เก็บเอกสารในรูปแบบดังกล่าวทั้งหมด  พร้อมทั้งระบบ 

   - การสแกนจัดเก็บเอกสารไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์มีน้อย สืบค้นให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการค้นหา 

   - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็น  - จัดท าแผนการเก็บและท าลายเอกสารให้ชัดเจน 

     หมวดหมู่  - ควรมีการจัดเก็บเอกสารที่จะเก็บทันที  เพ่ือไม่ให้เกิด 

   - เอกสารไม่มีการจัดเก็บทันทีค้าง ตามโต๊ะท างานของเจ้า ความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสารภายหลัง 

     หน้าที่   

   - มีผู้น าเอกสารไปใช้โดยไม่แจ้งให้ทราบก่อให้เกิดการ   

     สูญหาย   

   - ไม่มีการวางแผนการก าหนดเวลา ในการเก็บและ   

     ท าลายอย่างแน่นอน  ท าให้ต้องคอยเก็บเอกสารไว้ใน   

     แต่ละปีค่อนข้างมาก   

    

ส่วนบริหารงานกลาง   

 ๕. จดหมายและพัสดุส่วนตัวมีเป็นฐานระบบมากและ  - ขอความร่วมมือเจ้าหน้าแต่ละกองช่วยรับจดหมายและ 

เอกสารที่เป็นกล่องมาจากกองต่างๆ จะค้างอยู่ที่ สลก. เป็น กล่องเอกสารกลับไปให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  เพ่ือน าไป 

อาทิตย์ ด าเนินการ 

    



         

๑๔ 

 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ๖. หมายศาลที่เกี่ยวข้องกับคดีเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางจะ  - ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของแต่ละกองช่วยรับหมาย 

เซ็นรับหมายศาลไว้  และส่งให้เจ้าของคดีแต่เจ้าหน้าที่บาง ศาลด้วยเพราะมีก าหนดเวลาในการขึ้นศาล 

รายไม่รับหมายศาล  ต้องเสนอ ลปง.สั่งการจึงท าให้งานล่า   

ช้า   

    
 

๒. กองสื่อสารองค์กร 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
การรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทางโทรศัพท์ ๑๗๑๐ ซึ่งหลาย
กรณี กองสื่อสารองค์กรไม่สามารถตอบข้อซักถามได้ 

จึงได้มีการแก้ปัญหา โดยขอความอนุเคราะห์นิติกรของ
ส านักงาน ปปง.ในการให้ข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่เป็นสากล ก็
จะได้รับการสนับสนุนการตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าที่ของ
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 

    
 

๓. กองกฎหมาย 
        กองกฎหมาย ประกอบด้วย  ๔ ส่วนงาน ซึ่งที่ผ่านมาจะมีในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
๑. ส่วนบริหารงานกฎหมาย 
 อัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอ (ข้าราชการ ๑ 
อัตรา / พนักงานราชการ ๑ อัตรา) 
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 
 เพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ/ลูกจ้างฯ 
ประจ าส่วนงาน 
 จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การจัดซื้อวัสดุส านักงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 

๒. ส่วนนิติการ 
 การขอหารือส่วนใหญ่เป็นการหารือประเด็น
ข้อเท็จจริง แนวทางปฏิบัติหรือการใช้ดุลพินิจ ซึ่งเป็น
การหารือท่ีไม่ตรงตามแนวทางที่เคยแจ้งเวียนไว้ 
 การเสนอแก้ระเบียบ ค าสั่ง ไม่มีการยกร่าง 
เบื้องต้นมาให้ กม. พิจารณา ท าให้มีความล่าช้า 

 

 
 ปฏิบัติตามแนวทางการขอหารือประเด็นข้อกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
 
 ควรมีการยกร่างเบื้องต้นโดยไม่จ าเป็นต้องท าตามแบบ
การร่างกฎหมาย/ค าสั่ง  หากมีค าสั่งเดิมควรจัดท าร่างค าสั่ง
ตามแบบท่ี กม. เคยตรวจทานไว้แล้วมาเป็นแนวทาง 
 



         

๑๕ 

 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 การเสนอหนังสือถึง ลปง. ในบางเรื่องไม่ควรเสนอ
ผ่าน กม. เพราะบางกรณีไม่ได้มีประเด็นในทางกฎหมาย 

 ควรเสนอเรื่องต่อ ลปง. โดยตรง เพราะหากมีประเด็นข้อ
กฎหมาย ลปง. สามารถสั่งการให้ กม. พิจารณามีความเห็นได้ 
หรือหากมีปัญหาข้อกฎหมายให้ท าหนังสือหารือ กม. ก่อน
เสนอ ลปง. พิจารณา 

๓. ส่วนคดีและเปรียบเทียบ 
 การติดตามผลการด าเนินคดีอาญาในชั้น
พนักงานสอบสวน การด าเนินคดีอาญา เช่น ตาม
มาตรา ๖๕ แห่ง พ.ร.บ.ปปง. หลังจากท่ีส านักงาน 
ปปง. ได้มีการกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนแล้ว
เป็นไปโดยล่าช้าพนักงานสอบสวนไม่แจ้งความคืบหน้า
ในการด าเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อ
ส านักงาน ปปง. มีหนังสือสอบถาม 

 
 ประสานขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งผลความคืบหน้าใน
การด าเนินคดีให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการติดตามผลความคืบหน้าในการด าเนินคดี/รายงาน
ผู้บังคับบัญชาและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๔. ส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม 
 บุคลากรไม่เพียงพอ/ไม่ได้สัดส่วนต่อปริมาณของ
คดีในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม 
 ระเบียบ คธก. ว่าด้วยการรับเรื่องฯ  
และระเบียบ คธก. ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิฯ 

 
 เพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ/ 
ลูกจ้างฯ ประจ าส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม 

 อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข 

๕. ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย 
   การประสานงานกับหน่วยงานอื่นในส านักงาน 
 ขก.   
 

 
 คด.๑-๔   
 

 

 

 

 กส.   

 
 
 เรื่องการจ่ายส านวน ขอให ้จนท. สรุปมูลฐานความผดิและ
พ้ืนที่เกิดมูลคดี เพ่ือประโยชน์ในการจ่ายส านวนที่รวดเร็วตาม
ก าหนดระเบียบรับเรื่องฯ 
 
 ขอให้ จนท. ส่งไฟล์บัญชีค าสั่ง ย. ในไดฟ์ที่ ศท. จัดท าให้
ตามนโยบาย รกท.ลปง. เพ่ือที่ สขก. จะได้อ านวยความสะดวก
น าเข้าข้อมูลรายการทรัพย์ลงระบบให้เป็นปัจจุบัน (เดิมที รกท. 
จะให้ จนท. น าเข้าข้อมูลเอง แต่ กม. อาสาจะอ านวยความ
สะดวกให้) ที่ผ่านมา คด๑ คด.๒ เริ่มส่งมาบ้างแล้ว 
 
 
 เรื่องการส าเนาส านวนเพ่ือประกอบคดี ให้ขอเบิกยืม
ส านวนคดีในเรื่องที่ต้องการ สขก. จะไปค้นส านวนส่งมอบให้ทั้ง



         

๑๖ 

 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 บส.   

ส านวน แล้ว จนท.กส. ไปสืบค้นรายการที่ต้องใช้เอง (ที่ผ่านมา 
จนท.ระบุรายละเอียดว่าให้ กม. สืบค้นและท าส าเนาใน
รายละเอียดเฉพาะอย่างในส านวน ซึ่ง กม. ไม่มี จนท. เพียงพอ
จะไปสืบค้นให้ได้ทุกรายการ) 
 ตั้งแต่บัดนี้ สขก. จะส่งผลค าพิพากษา และใบส าคัญฯ ให้
ทาง E-mail ก่อน เพ่ือความรวดเร็ว และจะส่งเป็นเอกสารตาม
ช่องทางปกติตามไปภายหลัง 

๖. ส่วนวินัยและคดีปกครอง 
 บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงหรือกรรมการสอบวินัยจากกองต่างๆ ยังมี
ความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการในการ
ด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หรือการด าเนินการทาง
วินัยที่คลาดเคลื่อน 
 บุคลากรไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ในการตั้ง
กรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือกรรมการสอบวินัยต้อง
แต่งตั้งข้าราชการในส่วนอื่นมาท าหน้าที่ 

 
 จัดการอบรมการด าเนินการทางวินัยให้กับข้าราชการ 
ปปง. เพิ่มเติม 
 
 
 
 เพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ/ลูกจ้างฯ 

ประจ าส่วนวินัยและคดีปกครอง 

  
๔. กองก ากับและตรวจสอบ  

ภารกิจ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 

๑. การกํากับดูแลผู้มี
หน้าที่รายงาน 

 

๑. ไม่มีฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานการทํา
ธุรกรรม และไม่มีแหล่งอ้างอิงจํานวนผู้มี
หน้าที่รายงานการทําธุรกรรมที่ชัดเจน
สําหรับกลุ่มธุรกิจที่ไม่มีหน่วยกํากับ 
 

 

- เปิ ดรับลงทะเบียนผู้ มีหน้ าที่ รายงานการทํ า
ธุรกรรมสําหรับกลุ่มธุรกิจที่ไม่มีหน่วยกํากับ 
- ทําความตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเพ่ือประโยชน์ในการจัดทําและปรับปรุง
ฐานข้อมูลสําหรับกลุ่มธุรกิจที่ไม่มีหน่วยกํากับ 
- จัดทําโครงการสํารวจข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงานการ
ทําธุรกรรมประจําปี 

๒. อัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
การกํากับดูแล 
ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมเนื่องจาก
มีผู้มีหน้าที่รายงาน 
การทําธุรกรรมเป็นจํานวนมาก (ประมาณ 
๑๒,๐๐๐ แห่ง) 

- ขอรับการสนับสนุนอัตรากําลังไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมและเป็นไปตามความ
เสี่ยง 
 

 

๓. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการกํากับ 
นอกเหนือจากความรู้ด้านกฎหมาย  

 

- จัดท าแนวทางการก ากับตรวจสอบ และจัด
ฝึกอบรมเจ้าหน้ าที่ ให้ มีความพร้อม และควร
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ปฏิบัติหน้ าที่ ก ากับ

๔. มีการหมุนเวียนกลุ่มธุรกิจ หรือย้าย



         

๑๗ 

 

ภารกิจ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
บุคลากรบ่อยครั้งทําให้การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง 

ตรวจสอบให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ข้อง
กับกลุ่มธุรกิจ 

๓. การประเมินความ
เสี่ยง (Offsite) และการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย (Onsite)  

๑. หลักเกณฑ์และรูปแบบไม่ได้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง   
 

-  จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน ปรับปรุงกระบวนงาน 
รูปแบบรายงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กําหนด
หลักเกณฑก์ารพิจารณาและมีการประกาศใช้ให้มีความ
ชัดเจน 

๒. ยังขาดกฎหมายรองรับอํานาจในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การเข้าตรวจการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ 
สถานประกอบการ   

-  แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีอํานาจครอบคลุมถึง 
การเข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ณ สถาน
ประกอบการ 

๓. ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องยังไม่รองรับ
การปฏิบัติงานเท่าที่ควร 

-  ควรให้มีการปรับแก้ไขระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

๔. ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในเรื่องของ
ธุรการ เนื่องจากมีเอกสารจํานวนมาก จึงทํา
ให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักล่าช้า 

 

- จัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนงานด้าน
ธุรการ 

๔. การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ส าหรับ 
ผู้มีหน้าที่รายงานการท า
ธุรกรรม 

๑. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดเผยแพร่ความรู้ 
 

๑. กําหนดแผนและกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่
ความรู้ให้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมให้มี
ความชัดเจน 
๒. ร่วมกับสมาคมหรือชมรมในการจัดเผยแพร่ความรู้
เพ่ือให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม
ได้มากยิ่งขึ้น 
๓. จัดทําวีดีทัศน์หรือสื่อต่าง ๆ และเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของสํานักงาน ปปง. เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
เผยแพร่ 

 

๒. ขาดบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในเรื่องของ
ธุรการ เนื่องจากมีเอกสารจํานวนมาก จึงทํา
ให้การปฏิบัติงานตามภารกิจล่าช้า 

 

- จัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนงานด้าน
ธุรการ 

๕. การประสานและ
แลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน  

ขาดแนวทางในการบูรณาการด้านการ
ประสานงานร่วมกันระหว่างหนว่ยงานภายใน
และภายนอก 
 

- ประชุมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางในการประสานงาน
ร่วมกัน 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



         

๑๘ 

 

๕. กองข่าวกรองทางการเงิน 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 การรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ จะมีประเด็น

เกี่ยวกับการติดตามผลหลังจากท่ีมีการเสนอต่อนายก 

 ข้อมูลการท าธุรกรรม ซึ่งเป็นการรับข้อมูลจากธนาคาร 
เมื่อข้อมูลไม่ครบถ้วนก็จะกระทบการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ควรมีการรายงานตามข้อสังเกตให้ครบถ้วนทุกประเด็น 

 
 การจัดส่งข้อมูลธุรกรรมควรตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน 

 
 เอกสารที่ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นผู้มีพฤติการณ์ท่ีถูก

ก าหนด ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะต้องมีการยื่น
ค าร้องใหมม่ีจ านวนมาก และขาดพ้ืนที่ในการเก็บรักษา 

 ควรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารเพื่อลดพื้นที่ใน
การจัดเก็บข้อมูล 

    
 

๖. กองคดี ๑ – ๔  

กองคดี ๑ 

ปัญหา/อุปสรรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ๑. กระบวนการคุ้มครองสิทธิไม่ชัดเจน  เช่น ระยะเวลารับ แก้กฎหมายและเบียบให้ชัดเจน  วางแนวทางปฏิบัติงาน 

ค าร้องฯ  ระเบียบในการพิจารณาให้ความคุ้มครองผู้เสีย ให้ชัดเจน  แก้ไขระเบียบในการพิจารณาให้ความคุ้มครอง 

หาย สิทธิผู้เสียหาย 

    

 ๒. ความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ แก้ไขหลักเกณฑ์ในระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับค่า 

เจ้าหน้าที่ ตอบแทนในการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เท่าเทียมกัน 

    

 ๓. เครื่องถ่ายเอกสารไม่รองรับการจัดเก็บส านวน  จัดหาอุปกรณ์ท่ีสามารถรองรับการท างานได้อย่างมี 

Electronic  ที่ต้องส่งให้ กม. (ไม่สามารถตัดหน้าขาวได้) ประสิทธิภาพ 

 ๔. ระยะในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยประมาณ  ๓ อาทิตย์  

  ๑ ครั้ง 

 ๕. สวัสดิการในการจอดรถและการจัดการบ ารุงรักษา  - กองการเจ้าหน้าที่ท าข้อตกลงกับผู้ให้เช่าสถานที่เพ่ือ 

เครื่องปรับอากาศ ลดภาระในการจ่ายค่าท่ีจอดรถ 

   - ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

  ปกติ (สมบูรณ์) 

    
 



         

๑๙ 

 

กองคดี ๒  

ปัญหา/อุปสรรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ปัญหาการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เดือนละ ๑ เห็นควรให้การประชุมคณะกรรมการธุรกรรมสอดคล้อง 

ครั้ง  ท าให้เกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการโต้แย้งคัดค้าน กับกระบวนการท างาน (เดือนละ ๒ ครั้ง) 

และการส่งส านวน   

    

 ๒. การก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นปริมาณแต่ไม่ก่อให้เกิดประ  - ปรับปรุงตัวชี้วัดให้เกิดความสมดุลเหมาะสมกับปริมาณ 

สิทธิภาพ  ท าให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงาน งาน  สอดคล้องกับกระบวนการท างานและยืดหยุ่น 

คดี  - สร้างแรงจูงใจในการท างาน  เพ่ือให้ตอบสนองกับการ 

  ก าหนดตัวชี้วัด (เช่น การเพ่ิมเงินพิเศษ) 

    

 ๓. ปัญหาการขาดแคลน  เจ้าหน้าที่ธุรการ เห็นควรให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการประจ าชุดปฏิบัติการ  เพ่ือ 

  ปฏิบัติงานสนับสนุนให้เพียงพอกับภาระงานหลัก (งานคดี) 

    

 ๔. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารจัดการงาน เห็นควรเสนอให้พัสดุท าการตกลงกับกรมบัญชีกลางใน 

พัสดุ  ในกรณีมีการปฏิบัติงานคดีในพ้ืนที่ต่างๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยท าข้อตกลงหรือข้อยกเว้นให้เอ้ือ 

  ต่อการปฏิบัติงานของ ปปง. 

    

 ๕. ปัญหาการขอใช้รถที่มีล าดับขั้นตอนมากเกินไป  กรณี  - ความคล่องตัวในการอนุมัติการขอให้รถโดยเร่งด่วน  ไม่ 

การใช้เร่งด่วน  เกิดความไม่คล่องตัวและพนักงานขับรถ ควรต้องผ่านสายบังคับบัญชาหลายชั้น 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  - และสนับสนุน  พนักงานขับรถให้เพียงพอต่อความต้อง 

  การการใช้รถ  

    

 ๖. ค าสั่ง ม. ,ค าสั่ง ย.  หนังสือส่งพนักงานอัยการมีเนื้อหา ท าให้เนื้อหากระชับสั้น  เพ่ือลดปัญหาการผิดพลาดไม่ 

มากเกินความจ าเป็น  ท าให้ต้องมีการตรวจทาน  แก้ไข เสียเวลาในการตรวจสอบ 

หลายครั้งใช้เวลามาก   

    

 
 
 



         

๒๐ 

 

ปัญหา/อุปสรรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ๗.  - ระยะเวลาในการเสนอเข้าคณะกรรมการธุรกรรม    

เนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมมีประชุมเพียงเดือนละ ๑    

ครั้ง จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งส านวนให้กับพนักงาน   

อัยการ  ประกอบกับค าสั่ง ย. ใช้ระยะเวลาประมาณถึง    

๓-๔ สัปดาห์  และพนักงานเจ้าหน้าที่จักต้องแจ้งค าสั่ง ย.    

ให้แก่เจ้าของทรัพย์และให้เวลาโต้แย้งคัดค้านอีก ๓๐ วัน     

นับแต่รับทราบค าสั่งท าให้ต้องเร่งรีบ  ในการเข้าวาระส่ง   

อัยการทั้งที่วาระยังไม่ครบเวลา ๓๐ วัน  โต้แย้งและเมื่อมี   

การโต้แย้งมาภายหลังอีก  ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเข้า   

โต้แย้งในครั้งนั้น(เพ่ิมเติม)  หรืออีกครั้งถัดไป   

     - ระยะเวลารวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมมีไม่เพียง   

พอ   

    

 ๘. การคุ้มครองสิทธิยังไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน   

    - เอกชน VS เอกชน   ไม่พูดความจริงในเรื่องความเสีย   

หายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   

    - ผู้เสียหายไม่มีพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันความเสียหาย   

    - อัยการฟ้องในข้อหาฉ้อโกงประชาชน  แต่เมื่อศาล   

พิพากษาแล้ว  ยกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงประชาชน  แต ่   

ฟ้องในข้อหาอื่น   

    

 ๙. ปัญหาการส่งมอบและบริหารจัดการทรัพย์สินหลังจาก   

ส่งมอบไปแล้ว  ถ้ามีปัญหาการปฏิบัติไม่ควรย้อนกลับมาให้   

กองคดีแก้ไขปัญหา  การส่งต่อให้กองกฎหมายในลักษณะที่   

เป็นข้อกฎหมาย  เช่น กรณีอายัดที่ดิน  หากภายหลังมีสิ่ง   

ปลูกสร้าง  การแก้ปัญหาควรให้ บส. ด าเนินการแก้ปัญหา   

ไม่ควรย้อนกลับมายังพนักงานเจ้าหน้าที่   

    

 



         

๒๑ 

 

กองคดี ๓ 

ปัญหา/อุปสรรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ๑. จ านวนการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเดือนละครั้ง  - ควรให้มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม  เดือนละ ๒ 

ท าให้เกิดปัญหา  การด าเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่ ครั้ง  ดังที่เคยปฏิบัติมา  เพ่ือลดปัญหาเรื่องเงื่อนไขระยะ 

ก าหนด เวลาในการด าเนินการ 

   - การรวมพยานหลักฐาน   

   - การโต้แย้ง   

   - การส่งส านวนให้พนักงานอัยการ   

   - การรับมอบทรัพย์สิน   

    

 ๒. การส่งเอกสารวาระคณะกรรมการธุรกรรม  มีความไม่  - ควรให้มีการส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ 

คล่องตัว  เนื่องจากเอกสารวาระคณะกรรมการธุรกรรม ทาง กม. ด าเนินการผลิตส าเนา  เพ่ือความสะดวกในการ 

บางครั้งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีจ านวนมาก  สิ้นเปลือง ขนส่ง  และลดการสิ้นเปลืองกระดาษลง (เจ้าหน้าที่เสนอ 

กระดาษท่ีใช้ในการผลิต  และล าบากแก่การจัดส่งให้ กม. วาระลงนามก ากับ และสแกนส าเนาไฟล์ด้วยตนเองก่อนส่ง 

  ให้ กม.) 

    

 ๓. การส่งข้อมูลส านวนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ยังขาด  - ขอให้ ศท. ด าเนินารติดตั้งซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดไฟล์ 

โปรแกรมส าหรับการตัดต่อหรือรวมเอกสารให้เป็นชุดเดียว PDF เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการไฟล์ 

เช่น  Adobe  Acrobat เอกสารดังกล่าว 

   - เงินทดรองราชการไม่เพยีงพอในการใช้จ่ายในกาปฏิบัติ  - ขอให้มีการเพิ่มวงเงินทดลองราชการในการเดินทางไป 

งานจริง ปฏิบัติราชการต่างจังหวัด 

   - ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณมีความซับซ้อน  ยุ่งยาก   

ล่าช้า  จากข้ันตอนการตีความระเบียบทางพัสดุ   

   - การประเมิณผลงานเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนของข้าราช   

การเป็นไปอย่างล่าช้า   

    



         

๒๒ 

 

 
๗. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ส่วนความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

๑. ปริมาณงานมาก ไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มี - เพ่ิมบุคลากร 
๒. ไม่มีระเบียบมารองรับ ทําใหขอบเขตงานไม่ชัดเจน - เขียนกรอบอํานาจหน้าที่ของส่วนความร่วมมือคดีระหว่าง

ประเทศ 
ส่วนงานศูนย์ประสานงานอาเซียนของส านักงาน ปปง. และภาษาต่างประเทศ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
๑. ปริมาณงานเร่งด่วนมีจํานวนมาก - ขอบุคลากรเพ่ิม 

- ขอดําเนินการจ้างเหมาแปล 
ส่วนพัฒนาการปฎิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
๑. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  

- ควรพิจารณาจัดการฝึกอบรมเก่ียวกับระบบสารสนเทศให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยอาจแบ่งเป็นหลักสูตรทั่วไป และ

หลักสูตรเฉพาะด้าน 

๒. เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนงานด้าน 

เอกสาร และการอ านวยการของส่วนงานด้านการวิเคราะห์

ของ คท. ไม่เพียงพอ 

- ควรพิจารณาจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างกองทุน หรือ
ลูกจ้างเอกชนเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนงานด้านเอกสาร และ
การอ านวยการของส่วนงานด้านการวิเคราะห์ของ คท. 

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

๑. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานเท่าที่ควร - สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความจ าเป็นในการ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการสร้างความรู้สึกการ

เป็นเจ้าของร่วม 

๒. ขาดการจัดเก็บสถิติอย่างเป็นระบบ ที่สามารถแสดงถึง - ร่วมหารือ และจัดท าระบบการจัดเก็บสถิติ 

กองคดี ๔ 

ปัญหา/อุปสรรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ๑. กรณีการเช่าเหมารถ  เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ ต้องการให้ใช้แนวทางปฏิบัติแบบเดิมหรือหาแนวทาง 

ต่างจังหวัด  ตามแนวทางปฏิบัติของส่วนคลังแบบใหม่ไม่เอ้ือ ปฏิบัติหน้าที่ให้เอื้ออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ 

อ านวยในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เอ้ืออ านวยกว่าแนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน 

    



         

๒๓ 

 

ประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวมของประเทศ 

๓. นโยบายระดับสูงของหน่วยงานไม่ต่อเนื่องท าให้ไม่

สามารถก าหนดท่าทีในภาพรวมของประเทศได้ส่งผลให้การ

เจรจาไม่ส าเร็จ 

- ผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับสูง เช่น แผน
ประเทศ หรือนโยบายรัฐบาลระยะยาว 

๔.การไม่ให้ความสําคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการไม่
ส่งเจ้าหน้าที่ระดับที่เหมาะสมเข้าร่วมประชุม 

 
๘. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการพัฒนาระบบให้แก่
หน่วยงานภายในส านักงาน ปปง. เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีทั้ง
ระบบที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ ฉะนั้น จึง
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาให้แต่
ละหน่วยงานนั้น มีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน หรือเพียงแค่
ตอบโจทย์ในระดับบริหารว่ามีระบบสารสนเทศ 

จึงจ าเป็นต้องขอให้ผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาถึงความจ าเป็น
ในการใช้ระบบหรือความต้องการระบบ 

  
๙. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่บริหารและพัฒนา
ระบบงานของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการเสนอ
แนให้ค าปรึกษาต่อหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงติดตาม
ประเมินผล  ตลอดจนจัดท ารายงานเพื่อพัฒนาระบบราชการ
ในส่วนราชการ  ประเด็นปัญหาการด าเนินงานของกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร คือ เรื่องตัวชี้วัด ซึ่งในปีงบประมาณหน้า
จะมีการปรับ PMQA จึงต้องมีการผลักดันให้ผลคะแนน
ตัวชี้วัดมีค่าระดับท่ีสูงขึ้น  รวมถึง ในปีที่ผ่านมาปัญหาในการ
ด าเนินงาน คือ การที่กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่งรายงานผลให้ล่าช้า
กว่าเวลา 

จึงจ าเป็นต้องขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลให้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 



         

๒๔ 

 

๑๐. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ การก าหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งต้อง
ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ก าหนดตัวชี้วัดให้คล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี  นอกจากการก าหนด
ตัวชี้วัด กองนโยบายและยุทธศาสตร์ยังมีภารกิจในการ
ติดตามประเมินผล รวมถึงประเด็นปัญหาในการท างาน โดย
ทุกหน่วยงานสามารถติดตามและพูดคุยได้ก่อนโดยไม่
จ าเป็นต้องรอให้มีการประชุมติดตาม เพ่ือความรวดเร็วใน
การแก้ปัญหาและการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน  ส าหรับ
ฐานข้อมูลสถิติในการด าเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นภารกิจ
ของส านักงาน ปปง. 

การพัฒนาแบบฟอร์มทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาข้อมูลที่ไม่
สอดคล้องกัน 

 
๑๑. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 

 

ปัญหา/อุปสรรรค แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 ๑. การมอบทรัพย์สินให้กรมธนารักษ์  ภายหลังได้รับใบ   

ส าคัญถึงท่ีสุด   

   ๑.๑. ในการส่งเอกสารใบส าคัญถึงที่สุดจาก กม. มายัง บส.    ๑.๑. ต้องการให้ กม. ส่งเอกสารในรูปแบบ E-mail ด้วย 

จะส่งคืนเอกสารมา  แล้วส่วน บส. บส. ต้องส่งต่อไปยังส่วน โดยส่งมายังส่วน บส.  ส่วน บส. จะได้ส่ง E-mail ต่อไปยัง 

ต่างๆ  ภายใน  ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานอย่าง ส่วนต่างๆ จะท าให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

มาก   

 ๒. ปัญหาเรื่องการฝากทรัพย์  โดยเป็นทรัพย์ที่กองคดีน ามา  ๒. ต้องการให้กองคดีท าเป็นการตรวจสอบและเร่งรัดให้ 

ฝากให้ บส. เก็บรักษาและเป็นทรัพย์ที่ บส. ไม่สามารถด า น าทรัพย์สินที่น ามาฝากด าเนินการตามระเบียบได้ 

เนินตามระเบียบที่เก่ียวข้องได้   

 ๓. กรณีท่ีศาลมิได้พิพากษาให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือ  ๓. เห็นควรให้ กม. หารือข้อกฎหมายกับกรมท่ีดินและ 

หรือให้ชดใช้ให้ผู้เสียหายและทรัพย์สินนั้นติดภาระจ านอง   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ปลดภาระจ านอง 

เมื่อส่งให้กรมธนารักษ์โจทก์ขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว     

ส านักงานที่ดินไม่สามารถโอนโดยปลดภาระจ านองได้   

 



         

๒๕ 

 

๑๕.๕ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการวางแผน การเป็นผู้น า ผู้ตาม  
โดย  ๑. นายกฤติเดช  อาจวิชัย 
 ๒. นายปกาศิต  เอี่ยมบุตร 
 ๓. นายกิตติพงษ์  แสงข า 
 ๔. ว่าที่ ร.ต.ธีรทรรค์  พูลเอี่ยม 
 ๕. นายพงษ์นรินทร์  เจริญใจ 
 ๖. นายอรรถพล  กุลประดิษฐ์ 
 ๗. นายธัญญวัฒน์  ปานก าเกิดผล 
 ๘. นายรนกฤต  กุลประดิษฐ์ 

 ในการบริหารหน่วยงานหรือองค์การ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์การคือการมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์การให้มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันที่ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ภาวะผู้น าเปรียบเสมือนอาวุธประจ ากายของผู้บริหารและผู้น าที่เป็นนักบริหารมืออาชีพที่จะ
สามารถสร้างอ านาจชักน าและมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืนตัวชี้วัดการน าของผู้บริหารที่ได้ชื่อว่ามืออาชีพคือผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพของงานภาวะผู้น าจึงเป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของงานจ าเป็นต้องมีบุคคลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการบริหารซึ่งเราเรียกว่าหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา(Superior) หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจึงมีความส าคัญในฐานะเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารให้ประสบความส าเร็จ หัวหน้าบางทีก็ เรียกผู้บริหารหรือผู้น า แต่ละคนจะมีความส าคัญต่อ
หน่วยงานเพราะความส าเร็จของการบริหารที่ส่งผลไปสู่ความส าเร็จขององค์การจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น าที่จะใช้
ศักยภาพที่มีใช้ทรัพยากรทางการบริหาร อันได้แก่ คน งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการให้ประสบความส าเร็จได้ อย่างไร
ความสามารถของผู้น าในการใช้ทรัพยากรบุคคลมาร่วมท างานด้วยกันจนส าเร็จจะเกิดจากภาวะผู้น า  
            ภาวะผู้น าของผู้น าจึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ การพัฒนาองค์การให้
ก้าวหน้าควรเริ่มต้นที่การสร้างภาวะผู้น าให้เกิดกับผู้น าผู้บริหารในฐานะเป็นผู้น าองค์การ จะต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน นั่นคือผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น า (Leader) ผู้น าจะต้องมีความเป็นผู้น า หรือ
ภาวะผู้น า (Leadership)         
            ค าว่า ผู้น า (Leader) กับค าว่า ภาวะผู้น า (Leadership) เป็นค าที่มีความสัมพันธ์กันเมื่อมีผู้น าก็ต้องมี
ภาวะผู้น าของคนนั้นซึ่งเป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้น าที่อยู่ในตนเองที่ท าให้ผู้อ่ืนรู้สึกสัมผัสการน าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ผู้น าจึงต้องเป็นผู้ที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตนเองที่สร้างความโดดเด่นในกลุ่มท าให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มที่จะให้ความ
ไว้วางใจและเชื่อใจว่าสามารถน าพาไปสู่ความส าเร็จท าให้ได้รับความร่วมมือและที่นอกเหนือไปจากนั้นคือการได้รับความ
เคารพนับถือ  
            ผู้น าหมายถึงบุคคลในกลุ่มที่ ได้รับมอบหมายให้ก ากับและประสานงานให้กิจกรรมของกลุ่มมี
ความสัมพันธ์กันซึ่งผู้น าอาจเป็นผู้ที่อาจได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือเป็นผู้ที่แสดงตัวเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในกลุ่มเพ่ือที่จ ะ
ก ากับและประสานงานที่จะน าไปสู่เป้าหมายด้วยพลังของกลุ่มเป็นผู้ตัดสินใจเป็นผู้ออกค าสั่งเป็นผู้ขจัดปัญหาการโต้แย้ง
ภายในกลุ่ม 



         

๒๖ 

 

            สรุปได้ว่าผู้น า (Leader)คือบุคคลที่สามารถชักจูงหรือชี้น าบุคคลอื่น ให้ปฏิบัติงาน ส าเร็จตามเป้าหมาย 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
           ส่วนภาวะผู้น า(Leadership) การน าองค์การสู่ความส าเร็จบรรลุเป้าหมายนั้น ผู้น าจ าเป็นต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการน ารวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการวางแผน สร้างระบบงานภาวะผู้น า
สามารถจ าแนกออกได้ ๒ ลักษณะ คือในลักษณะของการใช้อ านาจบังคับก ากับควบคุมเพ่ือให้ผู้ตามเกิดพฤติกรรมตามที่ตน
ต้องการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือการใช้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้น ากับผู้ตามสร้างความเป็นกันเอง
เพ่ือกระตุ้นจูงใจให้ผู้ตามเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม หรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือการบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน 
           สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า(Leadership) คือ ความสามารถของแต่ละบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมหรือ
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มโดยใช้การชักชวน จูงใจให้บุคคลหรือกลุ่มปฏิบัติตามความคิดเห็น ความ
ต้องการของตนได้ด้วยความเต็มใจ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือโดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย ดังนั้น 
ผู้น าคือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มในอันที่ก่อให้เกิดการกระท ากิจกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกลุ่ม 
            ลักษณะและบทบาทของผู้น าที่จะท าให้องค์การประสบความส าเร็จ มีดังนี้ 
             ผู้น าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ ผู้จัดการหรือผู้บริหารมีหน้าที่วางแผนและจัดระเบียบ
ให้งานด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย แต่ผู้น ามีหน้าที่ท าให้ผู้อ่ืนตาม และการที่คนอ่ืนตามผู้น าก็ไม่มีใครรับรองว่า ผู้น าจะ
น าไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ ดังนั้นคนที่เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง ก็อาจจะไม่ใช่ผู้จัดการ หรือบริหารที่ดีได้ หรือผู้บริหารผู้จัดการที่
ดีก็อาจไม่ใช่ผู้น าที่ดีก็ได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้องค์การหนึ่งองค์การใดที่ต้องการประสบความส าเร็จ ก็ย่อมต้องการผู้บริหาร หรือ
ผู้จัดการที่มีลักษณะเป็นผู้น าดังนี้  
              ๑. ต้องมีความฉลาด (Intelligence) ผู้น าจะต้องมีระดับความรู้และสติปัญญาโดยเฉลี่ยสูงกว่าบุคคลที่ให้
เขาเป็นผู้น า เพราะผู้น าจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ บุคคลที่ฉลาดเท่านั้นที่จะสามารถจัดการกับ
ปัญหาต่าง ๆ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้ 
               ๒. ต้องมีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง (Social Maturity & Achievement Drive) คือจะต้องมีความ
สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างกว้างขวาง มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ต้องยอมรับสภาพต่าง ๆ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ ไม่ว่าผิดหวังหรือ
ส าเร็จ ผู้น าจะต้องมีความอดทนต่อความคับข้องใจต่าง ๆ พยายามขจัดความรู้สึกต่อต้านสังคม หรือต่อต้านคนอ่ืนให้เห ลือ
น้อยที่สุด เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง และนับถือตนเอง 
               ๓. ต้องมีแรงจูงใจภายใน (Inner Motivation) ผู้น าจะต้องมีแรงขับที่จะท าอะไรให้เด่น ให้ส าเร็จอยู่
เรื่อย ๆ เมื่อท าสิ่งหนึ่งส าเร็จก็ต้องการที่จะท าสิ่งอ่ืนต่อไป เมื่อท าสิ่งใดส าเร็จก็จะกลายเป็นแรงจูงใจท้าทายให้ท าสิ่งอ่ืนให้
ส าเร็จต่อไป ผู้น าจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง เพราะความรับผิดชอบจะเป็นบันไดท่ีท าให้เขามีโอกาสประสบความส าเร็จ  
               ๔. ต้องมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Attitudes) ผู้น าที่ประสบความส าเร็จ
นั้น เขายอมรับอยู่เสมอว่า งานที่ส าเร็จนั้นมีคนอื่นช่วยท า ไม่ใช่เขาท าเอง ดังนั้น เขาจะต้องพัฒนาความเข้าใจและทักษะทาง
สังคมที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน ผู้น าจะต้องให้ความนับถือผู้อ่ืนและจ าต้องระลึกอยู่เสมอว่า ความส าเร็จในการเป็นผู้น านั้น 
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับผู้อ่ืน และการติดต่อกับบุคคลอ่ืนในฐานะที่เขาเป็นบุคคล ไม่ใช่ในฐานะที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ท างานเท่านั้น ผู้น าจะต้องยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอ่ืน และมีความสนใจร่วมกับผู้อ่ืน 
               



         

๒๗ 

 

 จะเห็นได้ว่า ผู้น า ซึ่งหมายความถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมาหรือได้รับการยกย่องขึ้นให้เป็นหัวหน้า 
ผู้ตัดสินใจ เพราะมีความสามารถการปกครองบังคับบัญชา และจะพาผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ไปในทางดีหรือชั่วได้ โดยใช้
ระบบกระบวนการติดต่อซึ่งกันและกันในอันที่จะให้บรรลุเป้าหมาย และความสามารถที่จะชักจูงผู้อ่ืนให้ความร่วมมือร่วมใจ
กับตน ด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายของตนได้ ดังนั้น การเป็นผู้น าจึงเป็นศิลปะของการที่จะมีอิทธิพลเหนือคน และน าคนแต่ละ
คนไปโดยที่คนเหล่านั้นมีความเชื่ออย่างเต็มใจ มีความมั่นใจในตัวผู้น า มีความเคารพนับถือและให้ความร่วมมือกับผู้น าด้วย
ความจริงใจ เพ่ือจะได้ปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี ภาวะผู้น านั้น ย่อมเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งในการบริหารงาน และเป็นจุด
รวมพลังของทุกคนในองค์กร ฉะนั้นผู้น าย่อมเป็นหลักที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงาน
อันเป็นส่วนรวม คุณภาพ และคุณลักษณะของผู้น าย่อมจะมีผลสะท้อนต่อวิธีปฏิบัติงานและผลงานขององค์การเป็นอย่างมาก 
            บทบาทของผู้น าในยุคที่ผ่าน ๆ มานั้น ถือว่าไม่มีบทบาทที่ส าคัญ โดยถือว่าผู้น าเกิดขึ้นโดยก าเนิด หรือ
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่ในสภาวะปัจจุบันนี้ ถือว่าผู้น านั้นสามารถเรียนรู้ ฝึกอบรม และเสริมสร้างข้ึนมาได้ ทั้งนี้เพราะว่า
ผู้น าได้เป็นที่ยอมรับว่า มีบทบาทส าคัญต่อการบริหาร ลักษณะของผู้น าก็แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ซึ่งท าให้เกิดผู้น า  
ในแบบต่าง ๆ แต่ลักษณะของผู้น าที่เป็นที่ยอมรับคือผู้น าในฐานะผู้น าทาง ไม่ว่าจะเป็นผู้น าขององค์การ หรือผู้น าทางสังคม  
ก็หมายถึง คนที่สามารถชี้ให้คนอ่ืนด าเนินการไปในทางที่ถูกต้องได้  
           ในปัจจุบันเรามักจะมุ่งที่ตัวผู้น าที่สามารถชักจูงให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานไปพร้อม ๆ กันอย่างมี
ประสิทธิภาพ งานขององค์การจะก้าวหน้าอย่างไรอยู่ที่ตัวผู้น าเป็นส าคัญ ผู้น าจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากกว่าคนอ่ืน แก้ปัญหา
ต่าง ๆ ได้ สามารถท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วจนองค์การมีขนาดใหญ่และมีความสลับซับซ้อนในการบริหารงานตามสถานการณ์ที่ผู้น าต้องมีความสามารถ
หลายอย่าง ลักษณะการบริหารไม่ได้อยู่ที่ผู้น าคนเดียว แต่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ดังนั้น ผู้น าในทศวรรษหน้าจะต้องเป็น
นักพัฒนา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสามารถท างานได้เองทุกอย่าง ทั้งในงานที่ท าร่วมกัน และงานที่ท าเฉพาะตัวผู้น าใน
ทศวรรษหน้าจะต้องพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถท่ีจะท างานได้เองไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้น าองค์กรหรือหัวหน้างาน 
        S :Shoulders own responsibility ไม่ปัดสวะ รับผิดชอบงานในหน้าที่ทั้งของตนเอง และลูกน้อง 
         U :  Understands his menให้ความสนใจและมีความเข้าใจลูกน้อง 
        P :  Progresses  เรียนรู้อยู่เสมอ รู้จักปรับปรุงตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องไม่ท าตัวเป็นน้ าเต็มแก้วเติม
อะไรไม่ได้อีกเลย                        
        E :  Enforces all regulations  เป็นตัวอย่างที่ดี 
         R : Respects his men ยอมรับและเห็นความส าคัญของลูกน้องว่าเป็นทรัพยากรมีคุณค่า 
         V : Visualizes problems  รู้จักป้องกันปัญหา ไม่มองข้ามทั้งเรื่องงานไม่ปล่อยให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ 
        I : Inspires confidence  เสริมสร้างขวัญลูกน้องให้ดี ให้ลูกน้องเชื่อมั่นยอมรับความศรัทธา 
         S : Sells ideas  สร้างความร่วมมือ สามารถจูงใจลูกน้องได้ ขายความคิด 
        I : Instructs clearly  สอนงานเป็น สั่งงานชัดเจน 
         O : Originatesมีความคิดริเริ่ม กระตุ้นและเสริมสร้างบรรยากาศให้ลูกน้องได้มีโอกาสริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย 
         N : Notice performance  ให้การยกย่องชมเชย หัวหน้าไม่ควรหวงค าชมเชยลูกน้อง ควรส่งเสริมและ
ให้ก าลังใจกันอยู่เสมอ   
 



         

๒๘ 

 

            บทสรุป  ความส าเร็จของการบริหารที่ส่งผลไปสู่ความส าเร็จขององค์การ คือความสามารถของผู้น าที่จะ
ให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจแรงจูงใจวิสัยทัศน์ การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผลไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันผู้น าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นผู้น าที่มุ่งทั้งงานและคนโดยใช้แนวความคิดผู้น าเชิงคุณลักษณะ
แนวคิดผู้น าเชิงพฤติกรรม แนวคิดผู้น าเชิงสถานการณ์ แนวคิดภาวะผู้น าสมัยใหม่และการน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
ผู้น าที่ดีมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัฒน์ 

  ๑๕.๖  แบ่งฝึกปฏิบัติ เรื่อง เสริมสร้างความสามัคคี  และความเชื่อใจในการท างานร่วมกัน  
โดย  ๑. นายกฤติเดช  อาจวิชัย 
 ๒. นายปกาศิต  เอี่ยมบุตร 
 ๓. นายกิตติพงษ์  แสงข า 
 ๔. ว่าที่ ร.ต.ธีรทรรค์  พูลเอี่ยม 
 ๕. นายพงษ์นรินทร์  เจริญใจ 
 ๖. นายอรรถพล  กุลประดิษฐ์ 
 ๗. นายธัญญวัฒน์  ปานก าเกิดผล 

    ๘. นายรนกฤต  กุลประดิษฐ์ 
   การท างานเป็นทีม นั้นเป็นการร่วมกันท างานของสมาชิกที่มากกว่า ๑ คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้อง
มีเป้าหมายเดียวกันจะท าอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกัน   
   การท างานเป็นทีมมีความส าคัญในทุกองค์กรการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของงานที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี 
   การท างานเป็นทีมที่ดี คือ ทีมต้องท างานร่วมกัน โดยทุกคนในทีมจะต้องทุ่มความคิด ทุ่มแรงกาย  
เพ่ืองาน เพ่ือความส าเร็จของงาน โดยไม่ถือว่าเป็นผลงานของคนคนเดียวแต่ผลงานทั้งหมดเป็นของทีม ทีมที่ดีควรสร้าง
บรรยากาศในการท างานให้มีความไว้ใจกัน เชื่อใจกัน มีความผูกพันกันจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี กันในทีม   เมื่อทีม
มีประสิทธิภาพในการท างานประโยชน์ที่ได้รับก็คือ การท างานจะมีพลังอย่างมากมายมหาศาล ผลงานที่เกิดขึ้นจะมีมากมาย 
ช่วยลดต้นทุนในการท างาน ผลงานมีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  
   การท างานเป็นทีมที่ดีมักมีองค์ประกอบของทีมดังนี้ มีวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกัน มีระบบบริหาร
หรือการจัดการทีมที่ดี มีสมาชิกที่มีคุณภาพมีความสามารถในการท างานมีความรับผิดชอบในหน้าที่  มีผู้น าทีมที่มี
ประสิทธิภาพมีภาวะผู้น าที่ดี 
   แนวทางในการลดปัญหาในการท างานเป็นทีม คือ สร้างบรรยากาศท่ีดีในที่ท างาน มีการสื่อสารกันอย่าง
ชัดเจนไม่ปิดบังกัน มอบหมายงานก็ต้องมีความชัดเจนแน่นอนไม่เปลี่ยนไปมา ยอมรับในความแตกต่างของสมาชิกในทีม 
เนื่องจากคนเราเกิดมาก็มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ วัย ศาสนา การศึกษา สิ่งแวดล้ อม ความสามารถ 
ประสบการณ์ ฯลฯ 
   ในการท างานเป็นทีมนั้นจะต้องมีหลักการในการสร้างทีมจะประกอบไปด้วย  ๔  กระบวนการหลัก  

๑. ต้องฟอร์ม  จะต้องรวมกลุ่ม  ต้องมีการเลือกหัวหน้า  เลขา 
๒. ต้องระดมสมอง 



         

๒๙ 

 

๓. การก าหนดกฎเกณฑ์  หลักเกณฑ์  เงื่อนไขต่าง ๆ  
๔. ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 

   ลักษณะและแนวทางของการท างานเป็น Teamwork อย่างมีประสิทธิภาพ มี ๖ ข้อ ดังนี้  
๑. เข้าใจการท างานของตนเอง และคนอื่น 

    จุดเริ่มต้นแรกของการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ “ผู้ปฏิบัติงาน” แม้จะเป็น
หน่วยเล็กที่สุดของทีม แต่ก็ส าคัญที่สุดเช่นกัน เพราะการที่ทีมมีบุคลากรที่ดีมารวมตัวกัน รวมทั้งมีความเข้าใจถึงการท างาน
ของผู้อื่นในทีม โดยอาศัยข้อดีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หากมีจุดไหนที่แตกต่างกันมาก ก็พร้อมจะเข้าใจ   

๒. สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน 
เมื่อท างานเป็นทีมก็ควรเริ่มวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพ่ือโฟกัสเป้าหมายในการ

เดินไปข้างหน้าร่วมกัน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุความส าเร็จตามภารกิจ ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์
ที่ดี ควรมีการก าหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ชัดเจน แต่โฟกัสในสิ่งเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ร่วมมือร่วมใจและวัดความส าเร็จของทีม โดยอาจเขียนวัตถุประสงค์และหน้าที่ของแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าใจง่าย
และท าได้จริง สนองนโยบายองค์กร  

๓. สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละคน 
เมื่อก าหนดหน้าที่และภาระงานของแต่ละคนตามความสามารถ ต าแหน่ง และประสบการณ์

แล้ว หัวหน้าทีมก็ควรมองหาจุดเด่นของแต่ละคน ทั้งในเรื่องการท างานและทัศนคติต่าง ๆ เพ่ือต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แต่ละอันให้
เข้ากันประสานเป็นหนึ่งเดียว อาจสร้างระบบบัดดี้เพ่ือให้รองรับการท างานซึ่งกันและกัน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและลดความ
ผิดพลาดของงาน  

๔. ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน ให้การสนับสนุนกัน 
เมื่อท างานร่วมกันเพ่ือจุดประสงค์เดียวกันแล้ว ก็ควรเปิดใจต่อกัน ตรงไปตรงมาทั้งในเรื่องของ

งาน และความจริงใจระหว่างกันในทีม มีข้อเสนอแนะ เห็นพ้องเห็นต่างในจุดไหนอย่างไรก็กล้าที่จะพูดออกไปตามตรงโดยไม่
ใช้อารมณ์หรือเรื่องส่วนตัว เมื่อเห็นต่างแล้วก็ควรมีเหตุผลที่ดีสนับสนุนให้เกียรติกัน พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือให้เพ่ือนร่วมทีม
ได้แก้ไขจุดบกพร่อง สิ่งนี้ไม่นับเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่คือความจริงใจและให้การสนับสนุนกันอย่างแท้จริง  

๕. เพ่ิมความสนิทสนม สานสัมพันธ์ 
ฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานในหลาย ๆ องค์กร มีนโยบายละลายพฤติกรรมของทีม เช่น การไป

เที่ยว Outing กิจกรรมสนุกสนานร่วมกันต่าง ๆ เพ่ือหนุนให้เกิดความสนุกสนานสานสัมพันธ์กันในองค์กร เมื่อมีความสนิท
สนมกันระดับหนึ่งแล้ว ก็จะยิ่งท าให้ทีมท างานไปด้วยกันอย่างราบรื่นมากขึ้นไปอีก กิจกรรมแบบนี้จึงควรจัดขึ้นปีละหลายครั้ง
หน่อย เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการท างานเป็นทีมแล้ว ยังช่วยลดภาวะความตึงเครียดจากการท างานได้อีกด้วย  

๖. เป็นผู้น าที่ดี และเป็นผู้ตามท่ีมีวินัย 
บุคคลในทีมที่มี Teamwork ดี มักจะประกอบด้วยคนที่มีลักษณะภาวะความเป็นผู้น าและเป็น

ผู้ตามในขณะเดียวกัน ค าว่าผู้น าในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการกล้าตัดสินใจ กล้า
แสดงความคิดเห็น รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมาบังคับ มีข้อเสนอแนะที่ดีให้เพ่ือนร่วมทีมอยู่ เสมอ และใน
ขณะเดียวกัน เมื่อผู้อ่ืนในทีมแสดงภาวะความเป็นผู้น าบ้าง ก็สามารถเป็นผู้ตามที่มีวินัย เปิดกว้าง ยอมรับข้อเสนอแนะแล้ว
น ามาปรับปรุงตนเองได้ ให้สมาชิกในทีมได้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา 



         

๓๐ 

 

    ข้อดีของการท างานเป็นทีมที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน เช่น ทักษะการประสานงาน ทักษะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการเงิน ฯลฯ เพราะไม่มีใครที่เพอร์เฟคมีความสามารถครบทุกด้าน การท างานเป็นทีมจึงเป็นการ
ช่วยกันอุดช่องโหว่ของแต่ละคน โดยที่ไม่ลืมการมีผู้น าที่มาช่วยเติมเพ่ิมพลังในการโฟกัสจุดประสงค์ของงานร่วมกัน มีการ
พัฒนาสัมพันธภาพในทีมให้ดีอยู่เสมอ เพียงเท่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๑๕.๗ อภิปราย เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนองค์กร 
   โดย  ๑. นางสาวปราณี  เก้าเอ้ียน  รองเลขาธิการ  ปปง. 
    ๒. นายพีระพัฒน์  อิงพงษ์พันธ์  เลขานุการกรม 
    ๓. นายศิวัช  ชาวบางงาม   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๔. นายสนธยา  เหลืองเจริญลาภ  ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผน) 
    ๕. นายวิทยา  นีติธรรม   ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์  
   การจัดสัมมนาในครั้งนี้ พวกเราได้ร่วมท ากิจกรรมที่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผนการท างานให้บรรลุถึง
เป้าหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจของเจ้าหน้าที่ส านักงาน  ปปง.ทุกคน ที่ให้ความส าคัญในการปรับปรุง 
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง การให้ความส าคัญต่อ  การท างานเป็นทีมเป็นอย่างดี รวมทั้งช่วยกันทบทวนภารกิจ 
กระบวนงานของตนเอง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินภารกิจของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและน าเสนอปัญ หาที่ ต้ องได้ รับการแก้ ไข เร่ งด่ วน ให้ ผู้ บ ริห ารทราบ  เพ่ื อ พัฒ นาให้ การปฏิ บั ติ งาน 
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ทุกคนได้รับทราบถึงแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรและ
การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นการน าองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   ๑. เรื่องการรักษาความลับทางราชการ  เนื่องจากหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราต้อง
ระวังการพูดคุยเรื่องคดีกับบุคคลภายนอก ระวังการถ่ายรูปลงสังคมออนไลน์ขณะออกปฏิบัติการ 
   ๒. เรื่องการคิดในเชิงบวก ไม่ว่าจะเป็นความคิดบวกกับผู้ร่วมงานหรือองค์กร เพราะจะส่งผลในเรื่อง
ความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 
   ๓. เรื่องวัฒนธรรมองค์กร ที่มีการยกมือไหว้สวัสดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายเมื่อเจอกัน ตามธรรมเนียมที่ดี
ของไทย 
   ๔. เรื่องการแต่งกาย การที่เราจะเป็นองค์กรที่เป็นมาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากลได้นั้น 
รูปลักษณ์ภายนอก  มีความส าคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น การแต่งกายที่สุภาพ เสื้อผ้าหน้าผมดูดี     ก็จะส่งผลให้เรามีบุคลิกที่
มีความน่าเชื่อถือด้วย 
   ๕. เรื่องการเป็นคนเก่งและดี เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องเป็นคนเก่งและคนดี เราจะเก่งอย่างเดียว
หรือเป็นคนดีอย่างเดียวไม่ได้ เราต้องพัฒนาตัวเราให้มีความเพียบพร้อมในทั้งสองด้าน กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราได้ร่วมท าใน
โครงการนี้  ผมหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าพวกเราจะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพตนเอง มีความรู้รักสมัครสมานสามัคคีกัน                            
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 

 
 
 
 



         

๓๑ 

 

๑๖. สรุปรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๑๖.๑ ประธาน/ผู้บริหาร/วิทยากร 
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

วิทยากรภายใน/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑ ๑ นางสาวปราณ ีเก้าเอ้ียน รองเลขาธิการ ปปง. 

๒ ๒ นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) 

๓ ๓ นายพีระพฒัน ์อิงพงษ์พนัธ ์ เลขานุการกรม 

๔ ๔ นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อ านวยการกอง  

๕ ๕ นายกมลสิษฐ ์วงศ์บุตรน้อย ผู้อ านวยการกอง 

๖ ๖ นางชลธชิา ดาวเรือง ผู้อ านวยการกอง  

๗ ๗ นายศิวชั ชาวบางงาม ผู้อ านวยการศูนย ์ 

๘ ๘ นายวิทยา นีติธรรม ผู้อ านวยการกอง  

๙ ๙ พันต ารวจตรีพีระพล ยอดสนิท นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๑๐ ๑๐ นางวรรณภา โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

๑๑ ๑๑ นางสาวศุภกาญณ ์หาญบาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๑๒ ๑๒ นายภัทระ  หลักทอง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๑๓ ๑๓ นางปาล วัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๑๔ ๑๔ นางสาวสุทธาทิพย์ จีบเรียบ นิติกรช านาญการพิเศษ 

๑๕ ๑๕ นางศิริรัตน ์อุทัยพัฒน ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๑๖ ๑๖ นายสนุทรา พลไตร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๑๗ ๑๗ นางสาวจนัทน ีศุภศรีวสุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

วิทยากรภายนอก 

๑๘ ๑  นางสาวธนภร  พิทักษ์พงษา   

19 2 นายกรธนกฤต  มะลิแย้ม  

20 3 นายกฤติเดช  อาจวิชัย  

21 4 นายปกาศิต  เอ่ียมบุตร   

๒2 5 นายกิตติพงษ ์ แสงข า   

 



         

๓๒ 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๒3 6 ว่าที ่ร.ต.ธีรทรรค์  พูลเอ่ียม   

๒4 7 นายพงษ์นรินทร์  เจริญใจ   

๒5 8 นายอรรถพล  กุลประดษิฐ ์   

๒6 9 นายธัญญวัฒน ์ ปานก าเกิดผล   

๒7 10 นายรนกฤต  กุลประดิษฐ ์   

 ๑๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ประธาน  ผู้บริหาร  ข้าราชการ และพนักงานราชการของ
ส านักงาน ปปง. ในทุกกอง/ศูนย์/กลุ่ม 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

ส านักงานเลขานุการ 

๑ ๑ พล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. 

๒ ๒ นางสาวปราณ ีเก้าเอ้ียน รองเลขาธิการ ปปง. 

๓ ๓ นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) 

๔ ๔ นางสาวนุศรา เกษรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

๕ ๑ นางวรรณภา โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

๖ ๒ นางนิภาพร ค าโท นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

๗ ๑ นางสาวศุภกาญณ์ หาญบาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๘ ๒ นายชินพนัธ์ อ่อนประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๙ ๓ นางสาวชุรีพร เจนโรจน์พลเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๑๐ ๔ นางสาววารุณ ีอินทร์ทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานเลขานุการกรม 

๑๑ ๑ นายพีระพฒัน ์อิงพงษ์พนัธ ์ เลขานุการกรม 

๑๒ ๒ นางจ ารัส คชประดิษฐ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 

๑๓ ๓ นายภราดร ทองประศาสน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๑๔ ๔ นางณชัชา เครือศุภมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 



         

๓๓ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๑๕ ๕ นางสาววนัวิสา ยศสวา่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

๑๖ ๖ นางสาวรัตน์ชภร วรรณเวช นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 

๑๗ ๗ นางสาวทพิวรรน์ แซ่ล้อ นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 

๑๘ ๘ นางสาวรัฐติกร ปาน้อยนนท ์ นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 

๑๙ ๙ นางสาวนันทา ยิ้มศร ี นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

๒๐ ๑๐ นางสาวพจนา เกิดชนะ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

๒๑ ๑๑ นางสาวพชัราภรณ์ พลดร นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

๒๒ ๑๒ นายจักรี เขียวใบงาม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๒๓ ๑๓ นางกฤชญา กลิ่นหอม นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร 

๒๔ ๑๔ นางสาววิภาพร ชัยศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัตกิาร 

๒๕ ๑๕ นางสาวรจเรช ภิระบรรณ์ นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 

๒๖ ๑๖ นางสาวลลิตา โปวังสา เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๒๗ ๑๗ นางสาวรจนา พนิิชรัมย ์ นักวิชาการเงินและบัญช ี

๒๘ ๑๘ นางสาวสายชล เขตสมุทร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๒๙ ๑๙ นายณัฐพงษ์ ไตรยศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๓๐ ๒๐ นางสาวพิมลพรรณ อ าพันพงศ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

๓๑ ๒๑ นางสาวนัชชา ศุภฤกษ์โอฬาร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

๓๒ ๒๒ นางสาวจฑุาทพิย์ สาริการิน เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

๓๓ ๒๓ นางสาวรุ่งสุรีย์ พรมภักดี เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 

๓๔ ๒๔ นางสาวนนทชา ดิษยาโภคิน เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 

๓๕ ๒๕ นางวรัญญา ค าแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๓๖ ๒๖ นายธนาดล ม่วงกลาง นักวิชาการพัสด ุ

๓๗ ๒๗ นางสาวพลอยบงกช ชุ่มเพ็งพนัธ์ นักจัดการงานทั่วไป  

๓๘ ๒๘ นางสาวอรพรรณ  จันเลื่อน นักจัดการงานทั่วไป 

๓๙ ๒๙ นางสาวพจนีย ์เร่สรา นักทรัพยากรบุคคล 

๔๐ ๓๐ นายพลภัทร อักษรผอบ นักทรัพยากรบุคคล 

๔๑ ๓๑ นายพีระพฒัน ์แจ่มจ ารัส นักทรัพยากรบุคคล 

๔๒ ๓๒ นายเพิก จันทร์ดวงศรี นักวิชาการพัสด ุ

๔๓ ๓๓ นางสาวธีรวรรณ เมธีโชติเศรษฐ์ นักวิชาการพัสด ุ 



         

๓๔ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๔๔ ๓๔ นางสาวสุลิตา  ตาละชพี เจ้าพนักงานธุรการ 

๔๕ ๓๕ นางสาวอรอุมา ซ่อนกลิ่น เจ้าพนักงานธุรการ 

กองสื่อสารองค์กร 

๔๖ ๑ นางปาล วัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๔๗ ๒ นางสาวมัณฑนา อภัยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๘ ๓ นางสาวชมพูนทุ พบสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๙ ๔ นางสาวกรรณิการ ์ชาวไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๕๐ ๕ นางสาวพชัรี เติมสุขผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

๕๑ ๖ นายเตชทัต เทียนพลกรัง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๕๒ ๗ นางสาวสุบงกช  กีรติชัยวัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๕๓ ๘ นางสาวสุรีรัตน ์พูลเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๕๔ ๙ นายสถาปัตย์ โปร่งฟา้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๕๕ ๑๐ นายฉัตรศิวัฒน ์จันทัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

๕๖ ๑๑ นางสาวเหมือนฝัน  มิ่งสกุล นักจัดการงานทั่วไป  

๕๗ ๑๒ นายพฒุิพงศ ์พุทธวงศ ์ นักจัดการงานทั่วไป  

๕๘ ๑๓ นายวสุวิทย ์ ทัศนอินทร ์ เจ้าพนักงานธุรการ 

กองกฎหมาย 

๕๙ ๑ ร.ต.อ. ไพรัตน์ เทศพานิช ผู้อ านวยการกอง  

๖๐ ๒ นายพงศ์ธร ทองดว้ง นิติกรช านาญการพิเศษ 

๖๑ ๓ นางสาวสุทธาทิพย์ จีบเรียบ นิติกรช านาญการพิเศษ 

๖๒ ๔ พ.ต.ท. โสภณ สุขอร่าม นิติกรช านาญการ 

๖๓ ๕ ร.อ. วิกร ทัพเป็นไทย นิติกรช านาญการ 

๖๔ ๖ นางสาวภาวิณี ดีโท่น นิติกรช านาญการ 

๖๕ ๗ นายนฤตเดช นวนนิ่ม นิติกรช านาญการ 

๖๖ ๘ นายวรพต กอวิไล นิติกรช านาญการ 

๖๗ ๙ นางสาวฐิตวิรดา วงศ์ชิดวรรณ นิติกรช านาญการ 

๖๘ ๑๐ นางสาวฐาปนาพร จงพิพัฒน์วณิชย ์ นิติกรช านาญการ 

๖๙ ๑๑ นายสมคิด สมปองสกุล นิติกรช านาญการ 

๗๐ ๑๒ นางสาวอัณณช์ญา สุติน นิติกรช านาญการ 



         

๓๕ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๗๑ ๑๓ นางสาวชนิดา พีระยุทธ นิติกรช านาญการ 

๗๒ ๑๔ นายวิวฒัน์ กิตตปิัญญาวงษ์ นิติกรช านาญการ 

๗๓ ๑๕ นายสมชัย พลายด้วง นิติกรช านาญการ 

๗๔ ๑๖ นางสาวอรวรรณ นาคแจ้ง นิติกรช านาญการ 

๗๕ ๑๗ นางสาวสรนิตย์ มีเดชา นิติกรช านาญการ 

๗๖ ๑๘ นางสาววราภรณ์ ชมมณ ี นิติกรช านาญการ 

๗๗ ๑๙ นายสุรศักดิ์ ศรีทองค า นิติกรช านาญการ 

๗๘ ๒๐ นายนราวิทย ์ศักดิ์เพ็ชร นิติกรช านาญการ 

๗๙ ๒๑ นางสาวเกศกมลวรรณ แสนสุข นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

๘๐ ๒๒ นางสาวเนตรดาว ลิ้มวงษ์ทอง นิติกรปฏิบัติการ 

๘๑ ๒๓ นางสาวพทัธนนัท์ ธัญญสิริ นิติกรปฏิบัติการ 

๘๒ ๒๔ นายธรรมรัฐ เลขานุกิจ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๘๓ ๒๕ นายวรดร  ยืนทน เจ้าพนักงานธุรการ 

๘๔ ๒๖ นายวิกรานต ์ อภิวัฒน์นันทกิจ นักจัดการงานทั่วไป 

๘๕ ๒๗ นายอัฒฌาศัย เจียมเจริญบุญทวี นักจัดการงานทั่วไป 

๘๖ ๒๘ นางเทพธิดา ทองด้วง นักจัดการงานทั่วไป 

๘๗ ๒๙ นายวิริยะ หวังผดุงเกียรต ิ นักจัดการงานทั่วไป 

กองก ากับและตรวจสอบ 

๘๘ ๑ นายสวุัฒน์ สัจจะประภา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๘๙ ๒ นางศิริรัตน ์อุทัยพัฒน ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๙๐ ๓ นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์ปัญญาวิวฒัน ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๙๑ ๔ ร.ต.อ.(ญ) พนิดา โพธิพันธุ ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๙๒ ๕ พ.ต.ต. ธรรมนูญ สมบูรณ์ไพศาล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๙๓ ๖ พ.ต.ท. ภัสกิตติ์ จิระประเสริฐสขุ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๙๔ ๗ นางสาวประวีณา ฤกษ์จรัล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๙๕ ๘ นางสาวสุนิสา ถาเป็นบุญ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๙๖ ๙ นางสาวตองทพิย ์ปิณจีเสคิกุล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๙๗ ๑๐ นางสาววรารักษ์ ชมมณี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๙๘ ๑๑ นางสาวกุลวรา ตรีวรพันธุ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 



         

๓๖ 
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๙๙ ๑๒ พ.ต.ท. จักร จุลกะรัตน์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๐๐ ๑๓ นางอังคณา ศรีสว่างสุข นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๐๑ ๑๔ นางสาวสุทธวด ีเร่ิมคิดการ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๐๒ ๑๕ นางสาวรัศมี งามกิจการ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๐๓ ๑๖ นางณัฐสุดา  สุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๐๔ ๑๗ ร.ต.ท. พงษ์ศักดิ ์ อ่อนอ าไพ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๐๕ ๑๘ นางสาวมนฑารัตน์  สุขภาษาร ี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๐๖ ๑๙ นางสาววรรณชนพร ชื่นจิตร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๐๗ ๒๐ นางสาวกาญจนา เค้าแคน นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๐๘ ๒๑ นางสาวบุศกร เร่ือศรีจันทร์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๐๙ ๒๒ นางสาวอุมาพร แก้วศักดาศิริ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๑๐ ๒๓ นางสาวภรอักษร นนทปทุม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๑๑ ๒๔ นางสาววไิล เชื้อแก้ว นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๑๒ ๒๕ นายธีระวฒัน์ อาบัลย์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๑๓ ๒๖ ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ เมืองสมบัติ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๑๔ ๒๗ นางสาวสุวพร แจ่มใส นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๑๕ ๒๘ นางสาววิภาสิร ินันททรัพย ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๑๑๖ ๒๙ นางสาวพทุธิพร กาญจนรัตน ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๑๗ ๓๐ นายภัทรวฒุ ิก้อนสมบัติ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๑๘ ๓๑ นายยศนนท์ จอมจนัทร ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๑๙ ๓๒ นางสาววรวีร์ สุจาร ี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๒๐ ๓๓ นางสาวกฤติยา สุขสวัสดิ ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๒๑ ๓๔ นางสาววลัยพรรณ สุรพนานนทช์ัย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๒๒ ๓๕ นางสาวนิสา อินต๊ะสงค ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๒๓ ๓๖ นางสาวภชัลี เพ็งสอน นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๒๔ ๓๗ นางสาวพชัรพร มาลา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๒๕ ๓๘ นางสาวจิราพร เขตต์นนท ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๑๒๖ ๓๙ นายศรัณย์ลาภ โสภณิก นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 



         

๓๗ 
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๑๒๗ ๔๐ นายนันทโชติ สมานวงศ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๒๘ ๔๑ นางสาวอรภา ตนัติทวีวฒัน์ นิติกรปฏิบัติการ 

๑๒๙ ๔๒ นางสาวกานติมา มัชฉากิจ นิติกรปฏิบัติการ 

๑๓๐ ๔๓ นางสาวพนิตา พริ้งสกุล นิติกรปฏิบัติการ 

๑๓๑ ๔๔ นางสาวปนิดา เจริญผล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๓๒ ๔๕ นางสาวแคทลียา พรประสิทธิ ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๓๓ ๔๖ นางสาวน้ าผึ้ง  เงินแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองข่าวกรองทางการเงิน 

๑๓๔ ๑ นายภัทระ หลักทอง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๑๓๕ ๒ นายวรเศรษฐ ์สุรพนานนทช์ัย นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๑๓๖ ๓ นายวสิิษฐ์ศักดิ ์สิงห์ขันธ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๑๓๗ ๔ พ.ต.ท. อรรถพล ศุภวิรัชบัญชา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๓๘ ๕ พ.ต.ท. อรรถพล อินทะนนิ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๓๙ ๖ พ.ต.ต. วรชิต บุญส่ง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๐ ๗ พ.ต.ท. กฤตภาส ฐานะตระกาลกูล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๑ ๘ นางสาวฐิติมา รุ่งปติ ิ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๒ ๙ นายสงวนพงษ์ ค าบุบผา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๓ ๑๐ นางสาวสุภวรรณ คนเที่ยง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๔ ๑๑ นางสาวชนิดาพร ภู่เรือน นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๕ ๑๒ นายกฤษวิสิฐ จิรทิพย์รัช นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๖ ๑๓ นายภิญโญ จอมผา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๗ ๑๔ นางสาวดาริน จิระรัชนิรมย ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๘ ๑๕ นางสาวเพ็ญพชิชา สิริสังข์วรวงศ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๔๙ ๑๖ นางสาวสุภาวดี รอดน าพา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๕๐ ๑๗ นางสาวอธ ิอภิเตชาพันธุ ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๕๑ ๑๘ นายกฤษณ์ เจนจิรวฒันา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๕๒ ๑๙ นายจนิดา สิลาโส นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๕๓ ๒๐ นางสาวกมณศ์นฐัณ ์ปุณณาภิรมย์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๕๔ ๒๑ นายจ าลอง โฆษิตฤทธิพล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 



         

๓๘ 
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๑๕๕ ๒๒ นายพุทธิพงษ ์ณัชชาจารุวทิย ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๕๖ ๒๓ นางสาวมณีรัตน ์ จันทร์มี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

๑๕๗ ๒๔ ว่าที่ ร.ต.(ญ) สวิตตา ภูมิชัย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๕๘ ๒๕ นางสาวรสกร ไชยบวัแดง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๕๙ ๒๖ นายเปาว์ เชาวนป์ระยูร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๐ ๒๗ นายวิศรุต ไม้แพ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๑ ๒๘ นางสาวจีรญาดา ส านวนกลาง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๒ ๒๙ นางสาวจิตติมา หล่อเงิน นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๓ ๓๐ นายรพินทร์ นภวงศกร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๔ ๓๑ นายปิยะภัทร เชื่องดี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๕ ๓๒ นายไตรวิทย์ ใจผ่อง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๖ ๓๓ นางสาวกชกร เผือกใจแผ้ว นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๗ ๓๔ นางสาวกรรณิการ ์ศิริภาภรณ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๘ ๓๕ นายวฒุินนัท์ สมัครสมาน นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๖๙ ๓๖ นายคณาวุฒิ ประสานเนตร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๗๐ ๓๗ นายวีรพร  สัมฤทธิ์วิริยะกุล นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๗๑ ๓๘ นางสาวนฐกร  เจริญรักษ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๗๒ ๓๙ นางสาวจนิตนา ศรีสด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๗๓ ๔๐ นางสาวพสัราพร นาเม็ง นักจัดการงานทั่วไป 

๑๗๔ ๔๑ นางสาวนัฐยา  เชื้ออุทัย นักจัดการงานทั่วไป 

๑๗๕ ๔๒ นางสาวสกุลรัตน์  คมแหลม นักจัดการงานทั่วไป 

๑๗๖ ๔๓ นางสาวธนิดา  บุตรธะนา นักจัดการงานทั่วไป 

กองคดี ๑ 

๑๗๗ ๑ นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อ านวยการกอง  

๑๗๘ ๒ นายสทุธิศักดิ์ สุมน นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๑๗๙ ๓ นางสาวบัณฑิตา ขาวสอาด นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๑๘๐ ๔ นางสาวสรญา แสนโสดา นิติกรช านาญการพิเศษ 

๑๘๑ ๕ พ.ต.ท. บดินทร วิยาภรณ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 



         

๓๙ 
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๑๘๒ ๖ พ.ต.ท. เทวิล ชาญกลา้ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๘๓ ๗ ร.อ. ณัฐเศรษฐ์ คชเดช นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๘๔ ๘ นางธนภร รัตติกาลสุขะ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๘๕ ๙ นางสาวลัคนา มากเจริญชัย นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๘๖ ๑๐ นายจักรพงศ์ เห็นพร้อม นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๘๗ ๑๑ นายวิศิษฏ ์ศรีประเสริฐ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๘๘ ๑๒ นางสาวดวงทิพย์ ศรีเพ็ญ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๘๙ ๑๓ นายสุริยา สุขส าราญ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๙๐ ๑๔ นายวฒันชัย ป้อมสุข นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๙๑ ๑๕ นางสาวอุไรรัตน์ ซบิเข นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๑๙๒ ๑๖ นายเสนีย ์ทิพย์พิทักษ ์ นิติกรช านาญการ 

๑๙๓ ๑๗ นางสาวพชัรี สุขเม่า นิติกรช านาญการ 

๑๙๔ ๑๘ นางสาววนิดา แช่มพวงงาม นิติกรช านาญการ 

๑๙๕ ๑๙ นางสาวฐนนนัท์ มาบุญมี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๙๖ ๒๐ นายจรณนิทร ์ตั้งเจริญสมุทร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๙๗ ๒๑ นายศุภโชค เวชเตง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๙๘ ๒๒ นางสาวฐิตา รอดบางยาง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๑๙๙ ๒๓ นางสาวรุ้งพลอย ศิริพันธ ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๐ ๒๔ นายไชยวฒัน์ ปิยนนัทภัทร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๑ ๒๕ นายทัศน์ดนัย เหล่ารักวงศ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๒ ๒๖ นางสาวบุณญาดา เกตพันธ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๓ ๒๗ นายสชุิต แสนลาภ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๔ ๒๘ นายพงศธร ทบัชุม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๕ ๒๙ นางสาวณชัชา หิรัญโชติ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๖ ๓๐ นางสาวเขมนิจณสิา เศรษฐีสมบัต ิ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๗ ๓๑ นางสาวหทัยวัณ สังขวิจิตร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๘ ๓๒ นายยอดบตุร ก้อนแก้ว นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๐๙ ๓๓ นายกิติบดี จุมปโูล นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

 



         

๔๐ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

กองคดี ๒ 

๒๑๐ ๑ นายกมลสิษฐ ์วงศ์บุตรน้อย ผู้อ านวยการกอง 

๒๑๑ ๒ นายวิทยาพร จนัทวาส นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๒๑๒ ๓ นางสาวพรทิพา จนัทร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๒๑๓ ๔ พ.ต.ต.(ญ) สิริมา ศรีสรฉัตร์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๑๔ ๕ นางสาววลิาวรรณ ครุฑละออง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๑๕ ๖ นายรณชยั เกิดมณี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๑๖ ๗ นายพิเชฐ คล่องสารา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๑๗ ๘ นางสาวชนิกา มหาวีระพจน ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๑๘ ๙ นางสาวศิริกรณ์ กิติวงค ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๑๙ ๑๐ นายยุทธศิลป์ เข็มพิลา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๐ ๑๑ นายกรกฤษณ์ ปราบเขต นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๑ ๑๒ นางนณัฐกรณ์ สมมัง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๒ ๑๓ นางสาวมนพร พันธุมชัย นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๓ ๑๔ นางสาวสุรีพร คุมมงคล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๔ ๑๕ นายชัยวัฒน ์เอ่ียมอุดมรักษ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๕ ๑๖ นายวชัรพล นาถาดทอง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๖ ๑๗ นายโอฬาร แพงจันทร์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๗ ๑๘ นางสาวนัฐฎาพร เอ้ือเฟื้อ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๘ ๑๙ นางสาวศิริกุล จุมสุวรรณ ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๒๙ ๒๐ นางสาววรมน หวังพินิจกุล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๓๐ ๒๑ นายกิติศักดิ์ สีสด นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๓๑ ๒๒ นายชวินโรจน ์กฤตบุญไกรเลิศ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๓๒ ๒๓ นายนวพล เขียวสงา่ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๓๓ ๒๔ นายกิตติพงศ ์ศรีมานนท ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๓๔ ๒๕ นายศรีสุวฒัน ์ สืบบุตร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๓๕ ๒๖ นายเขมณัฎฐ ์เสรีนนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๓๖ ๒๗ นายพรสวรรค์ อนุอัน นิติกรช านาญการ 

 



         

๔๑ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๒๓๗ ๒๘ นางสาวทักษพร เกษตระกูล นิติกรช านาญการ 

๒๓๘ ๒๙ นางสาวอรกานต์ บุญสทุธิ ์ นิติกรช านาญการ 

๒๓๙ ๓๐ นางสาวพรรษภัสร์ ชัยวัฒนานันต์ นิติกรช านาญการ 

๒๔๐ ๓๑ นายนินนาท จรรยา นิติกรช านาญการ 

๒๔๑ ๓๒ นางสาวพชัรนนัท์ รักพงษ์ไทย นิติกรปฏิบัติการ 

๒๔๒ ๓๓ นายสวุภัทร นิลพนัธ์ นิติกรปฏิบัติการ 

๒๔๓ ๓๔ นายศิริชาญ อติวรรณาพัฒน ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๔๔ ๓๕ นางสาวโสภาพร คงเชื้อนาค นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๔๕ ๓๖ นายภัทร คงคาทิพย ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๔๖ ๓๗ นายสบืไทย สุริยลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๔๗ ๓๘ ว่าที่ร้อยตรีองอาจ ชูถึง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๔๘ ๓๙ นางสาวนันทน์ภัส พฒันชัย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๔๙ ๔๐ นายนวันธร มลทิอง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๕๐ ๔๑ นายทัตเทพ นาคประสงค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๕๑ ๔๒ นางสาวกัญญารัตน์ จนัทรา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๕๒ ๔๓ นางสาวสุภิสินี ดีฉ่ า นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๕๓ ๔๔ นายพสกร โกวรรธนะกุล นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๕๔ ๔๕ นายวริศ คูหาเรืองรอง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๕๕ ๔๖ นางสาวยุวดี อินทร์สุพัตรา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๕๖ ๔๗ นางสาวขวัญฤดี บุญน้อย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๕๗ ๔๘ นางสาวรุ่งฤดี ชุมแวงวาป ี เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 

๒๕๘ ๔๙ นางสาวลลิตา ทรงผาสุข นักจัดการงานทั่วไป 

กองคดี ๓ 

๒๕๙ ๑ นางชลธชิา ดาวเรือง ผู้อ านวยการกอง  

๒๖๐ ๒ นางสาวพชัรียา เหมวิรุฬห์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๒๖๑ ๓ นายปิยะ ศรีวิกะ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๒๖๒ ๔ นางสุนทร ีฤดีเลิศรุ่งเรือง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๒๖๓ ๕ พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ อโนทัย นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

 
 



         

๔๒ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๒๖๔ ๖ นายภูริทัต วรจิตต ิ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๖๕ ๗ นางสาวนวรัตน์ สระส าลี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๖๖ ๘ นายรัฐกิจ ประเสริฐภัควงศ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๖๗ ๙ นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน ์ นิติกรช านาญการ 

๒๖๘ ๑๐ นางสาวธีราพร ปราบอักษร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๖๙ ๑๑ นางสาวมะลิวัลย์ เขียวสี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๗๐ ๑๒ นางสาวณัฐสุดา แก่นน้อย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๗๑ ๑๓ นายฐนธภทร ภู่จิรเกษม นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๗๒ ๑๔ นายอนุรักษ์ สุขส าราญ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๗๓ ๑๕ นายณสหพลธ ์เจียมพิริยะกุล นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๗๔ ๑๖ นายสาธิต จนัทร์บุตร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๗๕ ๑๗ นายเฉลิมศักดิ ์ลาภณรงค์ชัย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๗๖ ๑๘ นางสาวภัคคพร รองสวัสดิ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๗๗ ๑๙ นายปริญญา โสภณพงศ์พิพฒัน ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๗๘ ๒๐ นายทนงศักดิ์ สิมพา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๗๙ ๒๑ นางสาวพรพรรณ อิสสอาด นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๘๐ ๒๒ นายพสิิฐ ภมรศิลปธรรม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๘๑ ๒๓ นายสทุธิพงษ์ พื้นแสน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๒๘๒ ๒๔ นางสาวปฐมา  เจริญพระธรรมด ี นักจัดการงานทั่วไป 

กองคดี ๔ 

๒๘๓ ๑ ว่าที่ ร.ต. ณัฏฐวัฒน ์เจริญคชวตัร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๘๔ ๒ นางสาวชมัยพร ชมกุล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๘๕ ๓ นายเนติพชัญ์ ธามณ ี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๘๖ ๔ นางสาวขวัญลยา มณโีชติ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๘๗ ๕ นางสาวกิ่งดาว สสีาวแห นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๘๘ ๖ นายไวทย์ศญากรณ์ เจริญยิ่ง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๘๙ ๗ นางสาวสุกฤตา ด ารงค์ศรี นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๙๐ ๘ นายพฒุิพนธ ์ชาติกานนท ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๙๑ ๙ นายจักรกฤษ ผลประดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 



         

๔๓ 

 

 
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๒๙๒ ๑๐ นายอนุภาพ ศุภเศรษฐศิริ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๒๙๓ ๑๑ นายก้องภพ มีภู ่ นิติกรช านาญการ 

๒๙๔ ๑๒ นางสาวสุนิตา คงมั่น นิติกรช านาญการ 

๒๙๕ ๑๓ นางบุญชนา อัครวรมาศ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๙๖ ๑๔ นางสาวสรัญญา สุขมาก นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๙๗ ๑๕ นายเผด็จ อัศวพัฒนานนท ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๙๘ ๑๖ นายภิญโญ พรมเสือ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๒๙๙ ๑๗ นางสาวรมย์รวินท ์พัวสุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๐๐ ๑๘ นายภานุวฒัน์ สุขกิจ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๐๑ ๑๙ นายพฒุิพงศ์ จออนันต์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๐๒ ๒๐ นางสาวชุดาภา ทองมาก นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๐๓ ๒๑ นางสาวเอมอร สุระจิตร์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๐๔ ๒๒ นายสุรชัย เดชส าโรง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๐๕ ๒๓ นายปภังกร นวลจนัทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๓๐๖ ๒๔ นางสาวอาภาศิริ ปลอดโปร่ง นิติกร 

๓๐๗ ๒๕ นายวชัระ สุทธินุ้ย นิติกร  

๓๐๘ ๒๖ นางสาวปฏิมา รุ่งนาค นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๓๐๙ ๑ นายสรรเพชญ แสงเนตรสวา่ง ผู้อ านวยการกอง 

๓๑๐ ๒ นางสาวทตัพิชา ชัยทัต นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๓๑๑ ๓ นางสาวกมลพร สุทธิสุขศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๓๑๒ ๔ นางสาวจนัทน ีศุภศรีวสุเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๓๑๓ ๕ นางสาวกมลวรรณ อภิรุจิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๓๑๔ ๖ นายสจัชัย แสงเสย์โย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๓๑๕ ๗ นางสาวธนัยาดา วัฒนธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๓๑๖ ๘ นางศิริรุตณ ์รัตนมงคลศักดิ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๑๗ ๙ นางสาวณัฏฐ์กฤตา บุญวงษ์เศรษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๑๘ ๑๐ นายเนตนิัย แก้วเกิดเคน นิติกรช านาญการ 

 



         

๔๔ 

 

 
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๓๑๙ ๑๑ นายปัณณรุจน์ ปรีชาพงศ์จรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓๒๐ ๑๒ นางสาววรานิษฐ ์เอกสิริพงศ์ภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓๒๑ ๑๓ นางสาววรวรรณ วิงวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓๒๒ ๑๔ นางสาวรัชต์วด ีเฟื่องปรางค์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๒๓ ๑๕ นางสาวดวงทิพย์ ปิยะวรรณะกลู นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๒๔ ๑๖ นายวสวัตติ ์จันทร์อ าไพพงศ ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๒๕ ๑๗ นางสาวชนนิกานต ์ เปาอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓๒๖ ๑๘ นางสาวปาริฉัตร วิมลมิ่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๓๒๗ ๑๙ นาวสาวสุกานดา มีเวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๓๒๘ ๒๐ นายวชิรศักดิ์ เกตุโสระ นักจัดการงานทั่วไป  

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 

๓๒๙ ๑ นางสาวนิภาพร ปูชตรีรัตน ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๓๓๐ ๒ นายสนุทรา พลไตร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 

๓๓๑ ๓ นางสาวพิณารัตน์ ชินพทิักษ ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๓๒ ๔ นางกชพร จ ารัสรักษ ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๓๓ ๕ นางสาวภัทริยา ยุทธชัย นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๓๔ ๖ นางอรอุมา คงเพ็ชร ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๓๕ ๗ นายพานชิย์ สาระบุตร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๓๖ ๘ นางสาวสร้อยสุวรรณ น้อยเจริญ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๓๗ ๙ นางเก้ือกูล พรหมชีวกุล นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๓๘ ๑๐ นายธนพงษ์ ยิ้มสบาย นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๓๙ ๑๑ นายสิรชิัย รุ่งสาคร นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๔๐ ๑๒ นางสาวจตพุร เปี่ยมจิตรเมตตา นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๔๑ ๑๓ นางกฤชรัตน ์ไวยสุระสิงห ์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๔๒ ๑๔ นางสาวปุณยวีร ์แสงสุวรรณ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๔๓ ๑๕ นายวีรศักดิ ์นาครักสุด นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 

๓๔๔ ๑๖ นางลัดดา วงศ์มติกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 



         

๔๕ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๓๔๕ ๑๗ นายธราเวช แก้วศรชัย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๔๖ ๑๘ นายสปิปนนท์ เชาวลิต นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๔๗ ๑๙ นายจ าเริญ เรืองพุทธ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบตัิการ 

๓๔๘ ๒๐ นางสาววราภรณ์ หมื่นสังข ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๓๔๙ ๒๑ นางสาวจฑุารัตน ์โยธินวิสิษฐ ์ พนักงานกองทุน 

๓๕๐ ๒๒ นางสาววลิาวัณย ์บัวชื่น พนักงานกองทุน 

๓๕๑ ๒๓ นายอัคเดช วงษ์ช ู พนักงานกองทุน 

๓๕๒ ๒๔ นายสทิธิชัย รักษาทรัพย ์ พนักงานกองทุน 

๓๕๓ ๒๕ นางสาวกรกมล  เถาสุวรรณ พนักงานกองทุน 

๓๕๔ ๒๖ นางนุชพร  บุนนาค นักจัดการงานทั่วไป 

๓๕๕ ๒๗ นางสาวชลดา  สุขศรี พนักงานกองทุน 

๓๕๖ ๒๘ นางสาวนัฏฐา  อินหอม พนักงานกองทุน 

๓๕๗ ๒๙ นางสาวภัทราพร  เนตรสว่าง พนักงานกองทุน 

๓๕๘ ๓๐ นางสาวทพิากร ฤทธิแสง นักจัดการงานทั่วไป 

๓๕๙ ๓๑ นางสาวสิริลักษณ ์กลางโคตร ์ นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๐ ๓๒ นางสาวอภิรด ี เปี่ยมจิตรเมตตา นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๑ ๓๓ นายโกวทิ  ไชยช่วย นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๒ ๓๔ นางสาววนัวิสา  สีด า นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๓ ๓๕ นางสาวน้ าผึ้ง ทวีโชคสิริกุล นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๔ ๓๖ นางสาววิรเจน ปิงเมือง นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๕ ๓๗ นางสาวฤทัยรัตน ์วงษาเนาว ์ นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๖ ๓๘ นางสาวศรสวรรค์ แก้วด า นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๗ ๓๙ นางสาวธมลวรรณ  ศรีพัด นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๘ ๔๐ นางสาวสุดารัตน ์ เพิ่มพูล นักจัดการงานทั่วไป 

๓๖๙ ๔๑ นางสาวชนิศา  กาไรภูมิ นักจัดการงานทั่วไป 

๓๗๐ ๔๒ นายเร่ิมวสันต ์ มูลรังษี นักจัดการงานทั่วไป 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓๗๑ ๑ นายศิวชั ชาวบางงาม ผู้อ านวยการศูนย ์ 

๓๗๒ ๒ ร.ต.อ. สิทธิชัย ชูจุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 



         

๔๖ 

 

 
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๓๗๓ ๓ นางนิน รัตนจันทร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 

๓๗๔ ๔ นายเดชศักดิ์ ป้องสีดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 

๓๗๕ ๕ นางสาวเมธินี อมรพัฒนกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

๓๗๖ ๖ นายปกรณ์ สิทธิเกษร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

๓๗๗ ๗ นางสาวพีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

๓๗๘ ๘ นายวรวิทย์ น้อยเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

๓๗๙ ๙ นายวีรยุทธ เจริญสุวรรณกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

๓๘๐ ๑๐ นางศรัญยา ก้าวกิตต์วิรัช นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

๓๘๑ ๑๑ นางสาวกุลริสา เฟื่องตระกูลวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

๓๘๒ ๑๒ นายภูวเนตร ช่วยเลื่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

๓๘๓ ๑๓ นายวรเดช เสือหล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

๓๘๔ ๑๔ นายวชิิต ปิยะวัฒนากูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

๓๘๕ ๑๕ นายกรัณย์ รักวิชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

๓๘๖ ๑๖ นายภานุวฒัน์ อนนัตกูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

๓๘๗ ๑๗ นายสนัติภาพ วงศ์วรจินดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

๓๘๘ ๑๘ นายนรารัตน์ ก๋าทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

๓๘๙ ๑๙ นายปัชโชติ สงวนวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

๓๙๐ ๒๐ นายวิศว์รุจ ชูเวทย ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

๓๙๑ ๒๑ นางสาวณพร ขันบรรจง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๓๙๒ ๒๒ นางสาวจิตตรา  ริมรักษา นักจัดการงานทั่วไป 

กองนโยบายและยุทธศาสตร ์

๓๙๓ ๑ นายวิทยา นีติธรรม ผู้อ านวยการกอง  

๓๙๔ ๒ นางสาวกมลเนตร ภควากร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๓๙๕ ๓ นางกาญจนา ลิ้มสมวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๓๙๖ ๔ นางสาวมนต์สนิ ีเห็นพร้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๓๙๗ ๕ นายธรรมนูญ คงรัตน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

๓๙๘ ๖ นางพรรณเพ็ญ กองกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๓๙๙ ๗ นางสาวนารีรัตน ์เอ่ียมตั้งพาณชิย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 



         

๔๗ 

 

 
ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง 

๔๐๐ ๘ นางสาวเยาวลักษณ์ ม่วงม ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๐๑ ๙ นางสาวกุลทรัพย ์ไศละบาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๐๒ ๑๐ นายศิชา กอลาภประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๐๓ ๑๑ นางสาวอุดาการ กุหลาบเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๐๔ ๑๒ นายชาตสิยาม มุขโต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๐๕ ๑๓ นายนพดล ทองหยบิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๐๖ ๑๔ นางสาวฐิติมา จิระมานิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๐๗ ๑๕ นายธเนศ สุนทรโรปกรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๐๘ ๑๖ นางสาวอนงค์ พงศ์จันทรเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๐๙ ๑๗ นางสาวเพ็ญไพลนิ บุญโพิธิ์งาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

๔๑๐ ๑๘ นางสาวภัสส์ธนภักษ์ ชิตรัตน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๔๑๑ ๑๙ นางสาววิศลัย์ศยาต ์พุ่มศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๔๑๒ ๒๐ นายเอกชัย ชูเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๔๑๓ ๒๑ นายศุภชัย ธรรมจิตราภรณ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๔๑๔ ๒๒ นางชัญญา ศรีทองค า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๔๑๕ ๒๓ นางสาวธณฐัยา จนัทรศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

๔๑๖ ๒๔ นางสาวสุภา แย้มไตรพัฒน ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

๔๑๗ ๒๕ นางสาวสาธนิ ีทิมสวาสดิ ์ เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 

๔๑๘ ๒๖ นางสาวณัฐพร  น้อยนาค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๔๑๙ ๒๗ นายธนวรรธน ์ เหม่งเวหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๔๒๐ ๒๘ นางสาวศิริวรรณ พิลึก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๔๒๑ ๒๙ นางสาวศุภากร  ชัยเชื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

จํานวน  ๔๒๑  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



         

๔๘ 

 

 

๑๗. สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนา 

เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบรุ ี

ค าชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผน 
การจัดโครงการครั้งต่อไป  

ตอนที่ ๑ โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
เกณฑ์การประเมนิ : แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. พึงพอใจ ๒. ไม่พึงพอใจ ซ่ึงความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับคะแนน ดังน้ี 
๕ = พึงพอใจมากท่ีสุด  ๔ = พึงพอใจมาก  ๓ = พึงพอใจปานกลาง  ๒ = พึงพอใจน้อย  ๑ = พึงพอใจน้อยท่ีสุด  

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมนิ 

พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
 มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สดุ 
(๑) 

๑. วิทยากร 
๑.๑ หัวข้อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : เรื่อง “การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีสําหรับองค์กรตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดย วิทยากรภายนอก 
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหวัข้อวิชาที่
แบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัต ิ

๔๓.๒๑ ๕๑.๘๕ ๔.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่แบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัติ ๔๓.๘๓ ๕๑.๘๕ ๔.๓๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓) มีความสามารถในการถา่ยทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๔๑.๓๕ ๕๓.๐๙ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ๔๐.๗๔ ๔๘.๗๗ ๙.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๖๑ ๐.๐๐ 

๕) มีความสามารถตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี ๓๘.๘๙ ๕๔.๓๒ ๖.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖) ความเหมาะสมของวทิยากรในภาพรวม ๔๑.๙๗ ๕๓.๐๙ ๔.๙๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑.๒ หัวข้อแบ่งกลุม่ฝึกปฏิบัติ : เรื่อง “การสร้างทัศนคตเิพื่อความผาสุกในการทํางาน” 
โดย วิทยากรภายนอก 
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหวัข้อวิชาที่
แบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัต ิ

๔๓.๒๑ ๔๙.๓๘ ๖.๗๙ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ ๔๑.๓๖ ๕๑.๘๕ ๖.๑๗ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓) มีความสามารถในการถา่ยทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๔๐.๑๒ ๕๐.๐๐ ๙.๒๖ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ๔๑.๓๖ ๔๘.๗๗ ๙.๒๖ ๐.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕) มีความสามารถตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี ๓๗.๖๖ ๕๑.๒๓ ๑๐.๔๙ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖) ความเหมาะสมของวทิยากรในภาพรวม ๔๑.๓๖ ๕๑.๘๕ ๖.๑๗ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑.๓ หัวข้อแบ่งกลุม่ฝึกปฏิบัติ : เรื่อง “การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ภายใต้สภาวะกดดัน” 
โดย วิทยากรภายนอก 
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหวัข้อวิชาที่
แบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัต ิ

๔๒.๕๙ ๕๐.๖๒ ๖.๑๗ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ ๔๐.๑๓ ๕๐.๖๒ ๘.๐๒ ๑.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓) มีความสามารถในการถา่ยทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๔๑.๙๘ ๔๘.๗๗ ๘.๖๔ ๐.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



         

๔๙ 

 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
 มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สดุ 
(๑) 

๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ๔๑.๓๖ ๔๖.๙๑ ๑๑.๑๑ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕) มีความสามารถตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี ๓๗.๐๕ ๕๓.๗๐ ๘.๐๒ ๑.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖) ความเหมาะสมของวทิยากรในภาพรวม ๔๐.๗๔ ๕๐.๖๒ ๘.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑.๔ หัวข้อแบ่งกลุม่ฝึกปฏิบัต ิ: เรื่อง “การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อทบทวนกระบวนงานตามภารกิจ อํานาจหนา้ที่” 
โดย วิทยากรส านักงาน ปปง. 
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหวัข้อวิชาที่
แบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัต ิ

๔๒.๕๙ ๔๗.๕๓ ๙.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ ๓๘.๘๙ ๕๒.๔๗ ๘.๖๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓) มีความสามารถในการถา่ยทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๔๐.๑๒ ๔๙.๓๘ ๙.๘๘ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ๓๙.๕๑ ๕๐.๐๐ ๑๐.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕) มีความสามารถตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี ๓๗.๐๔ ๕๒.๔๗ ๙.๘๘ ๐.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖) ความเหมาะสมของวทิยากรในภาพรวม ๓๘.๘๙ ๕๒.๔๗ ๘.๐๒ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑.๕ หัวข้อแบ่งกลุม่ฝึกปฏิบัต ิ: เรื่อง “การเสริมสร้างทักษะการวางแผน การเป็นผู้นํา ผู้ตาม” 
โดย วิทยากรภายนอก 
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหวัข้อวิชาที่
แบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัต ิ

๔๐.๑๓ ๔๙.๓๘ ๑๐.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ ๔๑.๓๖ ๔๙.๓๘ ๙.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓) มีความสามารถในการถา่ยทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๔๐.๑๒ ๕๐.๐๐ ๙.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ๓๙.๕๑ ๕๐.๖๒ ๙.๘๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕) มีความสามารถตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี ๔๐.๑๒ ๔๙.๓๘ ๙.๘๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๖๒ 

๖) ความเหมาะสมของวทิยากรในภาพรวม ๔๐.๑๓ ๔๙.๓๘ ๑๐.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑.๖ หัวข้อแบ่งกลุม่ฝึกปฏิบัติ : เรื่อง “เสรมิสร้างความสามัคคี และความเช่ือใจในการทํางานร่วมกัน” 
โดย วิทยากรภายนอก 
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหวัข้อวิชาที่
แบ่งกลุ่มฝกึปฏิบัต ิ

๔๕.๖๘ ๔๖.๙๑ ๗.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัต ิ ๔๓.๒๑ ๔๙.๓๘ ๗.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓) มีความสามารถในการถา่ยทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๔๔.๔๕ ๔๖.๙๑ ๘.๐๒ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ๔๓.๘๓ ๔๗.๕๓ ๘.๐๒ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕) มีความสามารถตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี ๔๐.๗๕ ๔๙.๓๘ ๘.๖๔ ๑.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖) ความเหมาะสมของวทิยากรในภาพรวม ๔๕.๐๖ ๔๖.๓๐ ๗.๔๑ ๑.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑.๗ หัวข้ออภิปราย : เรื่อง “ทิศทางและแนวทางการปฏิบตัิในการขับเคลื่อนองค์กร” 
โดย วิทยากรส านักงาน ปปง. 
๑) เป็นผูท้ี่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหวัขอ้วชิาทีอ่ภิปราย ๔๔.๔๔ ๔๘.๑๕ ๗.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย ๔๑.๙๘ ๕๐.๖๒ ๗.๔๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



         

๕๐ 

 

รายการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

พึงพอใจ ไม่พึงพอใจ 
 มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย 
(๒) 

น้อยที่สดุ 
(๑) 

๓) มีความสามารถในการถา่ยทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๔๓.๒๑ ๔๙.๓๘ ๗.๔๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น ๔๑.๓๖ ๔๙.๓๘ ๘.๖๔ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕) มีความสามารถตอบขอ้ซักถามได้เป็นอย่างดี ๔๐.๗๕ ๕๐.๐๐ ๘.๐๒ ๑.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖) ความเหมาะสมของวทิยากรในภาพรวม ๔๒.๕๙ ๔๙.๓๘ ๗.๔๑ ๐.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. เน้ือหา 

๒.๑ การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ 
การนําไปใช้ในการปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล 

๔๐.๗๔ ๔๕.๖๘ ๙.๘๘ ๓.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒.๒ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจภารกิจ อํานาจหน้าที่และกระบวนงานของท่าน เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
มากท่ีสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยท่ีสุด (๑) เพิ่ม  

๙๘.๙๒ 

ไม่เพ่ิม 
 ๓๐.๔๐ ๔๙.๓๘ ๑๙.๑๔ ๑.๐๘ ๐.๐๐  

๒.๓ ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน มีทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานร่วมกันเป็นทีม เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
มากท่ีสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยท่ีสุด (๑) เพิ่ม  

๙๘.๑๕ 

ไม่เพ่ิม 
 ๓๓.๙๕ ๕๐.๐๐ ๑๔.๒๐ ๑.๘๕ ๐.๐๐  

๒.๔ ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นหรือไม่ 
มากท่ีสุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) น้อยท่ีสุด (๑) เพิ่ม  

๙๘.๒๙ 

ไม่เพ่ิม 
 ๓๓.๙๕ ๕๐.๑๔ ๑๔.๒๐ ๑.๐๙ ๐.๖๑  

๒.๕ ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม ๕๒.๔๗ ๓๘.๒๗ ๗.๔๑ ๑.๘๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓. การจัดสัมมนา/สถานที/่บริการอื่น ๆ 

๓.๑ สถานท่ีจัดสัมมนามีความเหมาะสม ๔๑.๙๘ ๔๐.๑๒ ๑๖.๐๕ ๑.๒๓ ๐.๖๒ ๐.๐๐ 

๓.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ ์ ๔๓.๒๑ ๔๓.๘๓ ๑๒.๓๕ ๐.๖๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓.๓ การมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา ๔๒.๖๐ ๔๓.๒๑ ๑๐.๔๙ ๓.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓.๔ อาหารว่างและอาหารกลางวัน ๒๗.๑๖ ๓๕.๑๙ ๒๕.๓๑ ๘.๖๔ ๓.๗๐ ๐.๐๐ 

๓.๕ ระยะเวลาในการจัดสัมมนามคีวามเหมาะสม ๓๘.๒๗ ๔๖.๓๐ ๑๑.๑๑ ๓.๐๙ ๑.๒๓ ๐.๐๐ 

๓.๖ แบบประเมิน/แบบทดสอบในการสัมมนามีความเหมาะสม ๓๓.๓๓ ๕๐.๐๐ ๑๑.๑๑ ๔.๙๔ ๐.๖๒ ๐.๐๐ 

๓.๗ การบริการของเจ้าหน้าท่ีโครงการ ๓๙.๕๑ ๔๗.๕๓ ๙.๒๖ ๒.๔๗ ๑.๒๓ ๐.๐๐ 

๔. ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม ๕๑.๖๘ ๔๔.๗๔ ๐.๖๔ ๒.๓๒ ๐.๖๒ ๐.๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



         

๕๑ 

 

๕. จากแบบประเมินโครงการ  
๕.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละกอง มีความรู้ความเข้าใจภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกระบวนงานของตนเอง 

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๘.๙๒ 
๕.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานร่วมกันเป็นทีม 

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๘.๑๕ 
๕.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับบทบาท 

และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๙๘.๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

๕๒ 

 

๑๘. ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒   

ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 

ภาพประกอบการท ากิจกรรม   
     

      
 

                       
 

                     
 
 
 พิธีเปิดการสัมมนา 



         

๕๓ 

 

                  
             

                  
 

        
             
 
              
 
              
     

การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีส าหรับองค์กรตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 



         

๕๔ 

 

      
 

        
 

 
               
 
                   
 
 
      

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างทัศนคติเพื่อความผาสุกในการท างาน 



         

๕๕ 

 

     
  

     
 

   
           
 
 
 
           

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ภายใต้สภาวะกดดัน 



         

๕๖ 

 

     
 

 
 
 
             

ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายภาพร่วมกัน 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดห้วยมงคล 



         

๕๗ 

 

       
 

          
 

        
            
               
 
              
 
 

การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อทบทวน
กระบวนงานตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ 



         

๕๘ 

 

     
 

    
 
 

     
 
 
 
 

การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการวางแผน การเป็นผู้น า ผู้ตาม 



         

๕๙ 

 

       
 

       
 

      
 

      
 
 
 

การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง เสริมสร้างความสามัคคี และความเชื่อใจในการท างานร่วมกัน 



         

๖๐ 

 

    
 
 

    
 

    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอภิปราย เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนองค์กร 

พิธีปิดการสัมมนา 



         

๖๑ 

 

ภาคผนวก 

 

 
 
 
 

ก าหนดการโครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรม เดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอ า  

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
………………… 

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าส านักงาน ปปง. 
๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ จากบริเวณหน้าส านักงาน ปปง. 
 ไปยังโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ บ้านแหลม 

จังหวัดเพชรบุรี  
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีสําหรับองค์กรตามแนวทางหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๒ กลุ่ม ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดย วิทยากรภายนอก 

๑๒.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคุ้งกะพง 
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคุ้งกะพง 
๑๓.๑๕ - ๑๔.๐๐ น.  เดินทางไปโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ น. พิธีเปิดโครงการ โดย เลขาธิการ ปปง. 
๑๔.๑๕ - ๑๖.๑๕ น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสร้างทัศนคติเพ่ือความผาสุกในการท างาน  

จ านวน ๔ กลุ่ม โดย วิทยากรภายนอก  
๑๖.๑๕ - ๑๘.๑๕ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ภายใต้สภาวะกดดัน 

จ านวน ๔ กลุ่ม โดย วิทยากรภายนอก 
๑๘.๑๕ - ๑๙.๑๕ น.  รับประทานอาหารเย็น  
๑๙.๑๕ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปวัดห้วยมงคล 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดห้วยมงคล  

 



         

๖๒ 

 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เดินทางกลับโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอํา 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อทบทวนกระบวนงาน

ตามภารกิจ อ านาจหน้าที่ จํานวน ๑๕ กลุ่ม (แบ่งตามกอง) โดย ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม หรือ 
ผู้แทน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเสริมสร้างทักษะการวางแผน การเป็นผู้นํา ผู้ตาม 

จ านวน ๔ กลุ่ม  โดย วิทยากรภายนอก 
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง เสริมสร้างความสามัคคี และความเชื่อใจในการทํางานร่วมกัน จํานวน ๔ 

กลุ่ม โดย วิทยากรภายนอก 
๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.  กิจกรรมสัมพันธ์  

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๐๖.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. อภิปราย เรื่อง ทิศทางและแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนองค์กร 

 โดย ๑. นางสาวปราณี  เก้าเอ้ียน   รองเลขาธิการ ปปง. 
  ๒. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์   เลขานุการกรม 
  ๓. นายศิวัช ชาวบางงาม  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๔. นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผน) 
  ๕.  นายวิทยา  นีติธรรม  ผู้อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
     ผู้ดําเนินการอภิปราย 
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. น าเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือทบทวนกระบวนงานตามภารกิจ 

อ านาจหน้าที่ 
๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. พิธีปิดโครงการ โดยเลขาธิการ ปปง. 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    
๑๒.๓๐ น.  เดินทางกลับส านักงาน ปปง. โดยสวัสดิภาพ 
 
  
 
หมายเหตุ :  * รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕  และ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. 
        * ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 



         

๖๓ 

 

 
 
 
 

ค ากล่าวพิธีเปิด 
โครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันพุธที่ ๑๕ - วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดย นางสาวปราณ ี เกา้เอ้ียน  รองเลขาธิการ ปปง. 

************* 

เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 

  ลูกจ้างชั่วคราว ทุกคน  

  ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง 
“พัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวันนี้ 
  การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการสัมมนาประจ าปีของส านักงาน ปปง. ซึ่งมุ่งเน้นการน าองค์กรด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือน าสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งให้มีการทบทวนภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกระบวนงาน
ของแต่ละกอง เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ปปง. วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน อันจะน าไปสู่การประสานความร่วมมือ มี
การพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นเรื่องความสามัคคีและการท างาน
เป็นทีม ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น  
การจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นเรื่องการท างานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ได้ท า
ความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานร่วมกัน อันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ
ส านักงาน ปปง.   
  จากที่ได้รับฟัง ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน ทราบว่าในปีนี้มีเจ้าหน้าที่บางส่วน
ติดภารกิจส าคัญไมส่ามารถมาเข้าร่วมการสัมมนาได้ ดังนั้น ก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสัมมนาในครั้งนี้ ตั้งใจรับฟังข้อมูลและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือจะได้น าแนวคิดที่ได้ในครั้งนี้ไปพัฒนาการปฏิบัติงาน เพ่ิมประสิทธิภาพภารกิจขององค์กร รวมทั้ง
ถ่ายทอดให้กับเพ่ือนร่วมงานที่ไม่ได้มาให้รับทราบด้วย 
  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการสัมมนา รวมทั้งขออวยพรให้การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
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ค ากล่าวรายงานในพิธีเปิด 
โครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระหว่างวันพุธที่ ๑๕ - วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท หัวหิน – ชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
โดย นายวิทยา  นีติธรรม ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร ์

************* 
เรียน  พลต ารวจตรีปรีชา  เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. 

   กระผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านกรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา  เรื่อง “พัฒนา
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันนี้ 
  การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้  เป็นการสัมมนาประจ าปีของส านักงาน ปปง.โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ได้มีการทบทวนภารกิจ อ านาจหน้าที่ และกระบวนงานของแต่ละกอง ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน อันจะน าไปสู่การประสานความร่วมมือ มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีคิด 
ทัศนคติ และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร  
   โครงการนี้มีก าหนดการ ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รูปแบบการสัมมนามีทั้ง 
การบรรยาย การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพ่ือมุ่งเน้นการท างานเป็นทีม โดยมีวิทยากรทั้งจากหน่วยงานภายนอกและ
จากส านักงาน ปปง. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวของส านักงาน ปปง. จ านวน ๖๐๕ 
คน แต่เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บางส่วนติดภารกิจงานส าคัญเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ สรุปมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐ คน  

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญ พลต ารวจตรีปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ ปปง.  
รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ  
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