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

     1.1 รายจ่ายประจ า  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว บาท
คิดเป็นร้อยละ และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

     1.2 รายจ่ายลงทุน  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว บาท
คิดเป็นร้อยละ และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

รายละเอียดแสดงตามตารางต่อไปนี้

หน่วย : บาท

%

1. งบบุคลากร 68.79

2. งบด าเนินงาน 54.50

3. งบลงทุน 0.05

4. งบเงินอุดหนุน 77.97

5. งบรายจ่ายอืน่ 57.72

61.47

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

วนัที ่1 ตุลาคม 2562 - ดังนี้
     2.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั  รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครฐัรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

บาท
บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     จ านวน บาท

บาท

บาท
     2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านความมัน่คง ผลผลิตการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ

บาท
บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ     จ านวน บาท

บาท

บาท
     2.3 แผนงานบรูณาการปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผู้ติดยาเสพติด  โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรพัย์สินหรอืผู้กระท าความผิดมูลฐานยาเสพติดตาม

กฎหมายฟอกเงนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

บาท 

     2.4 แผนงานบรูณาการการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ  โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรพัย์สินหรอืผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าทีห่รอืทุจรติต่อหน้าที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน บาท 

บาท 

     2.5 แผนงานยุทธศาสตรก์ารจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์โครงการสืบสวน ปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรพัย์สินหรอืผู้กระท าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์
ตามกฎหมายฟอกเงนิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน บาท 

บาท 

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 82,064,208.41       คิดเป็นร้อยละ 31.13         

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน -                      คิดเป็นร้อยละ -            
  คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน -                     181,570,891.59      คิดเป็นร้อยละ 68.87         

ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน 263,635,100.00     บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 263,635,100.00      คิดเป็นร้อยละ 100.00       

31 พฤษภาคม 2563

จ านวน

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562  -

-                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน

552,567.71           
14,445.00             

48.34        
1.26          

50.39        
บาท
บาท

100.00      บาท

12,586,000.00       บาท คิดเป็นร้อยละ       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

คงเหลือรอการจัดสรร 
1,143,000.00         

คงเหลือรอการจัดสรร 

 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน
49.59        

12,586,000.00       บาท

คิดเป็นร้อยละ

34.11         49,938,426.47        และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว    จ านวน

24,010,381.58       คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 16.40         

-                       คงเหลือรอการจัดสรร จ านวน 49.49         
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

146,412,100.00      ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

2,762,762.80        

72,463,291.95       
100.00       

-                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 6,293,758.67         บาท

คิดเป็นร้อยละ

260,244,200 

151,699,500 

ประกอบด้วย

บาท คิดเป็นร้อยละ

บาท คิดเป็นร้อยละ

110,946,642.44     27.03            คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน

410,382,800.00     
38,174,854.97       9.30              63.66        

1. รายจ่ายภาพรวม  ส านักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารงบประมาณ จ านวนทัง้ส้ิน

50,052,392.17   11.78        บาท คิดเป็นร้อยละและได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน 
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันจ านวน 113,709,405.24  บาท คิดเป็นร้อยละ 26.75        

435,619,300.00     

14,647,400  

1,455,000    

7,573,200    

435,619,300 

รายการ คงเหลือ

รวมทัง้ส้ิน -             

7,573,200        

435,619,300     

31 พฤษภาคม 2563

จ านวน

179,014,807.73   

79,661,856.59    

งบประมาณ

งปม. คงเหลือหลัง

การเบิกจ่ายและผูกพัน

81,229,392.27        

29,069,188.44        

14,647,400.00       

-             

-             

-             

โอน/เปล่ียนแปลง

260,244,200.00      

14,647,400.00        2,762,762.80         

320,485.30            

ผลการเบิกจ่าย

327,576.43            

50,052,392.17        

ผูกพัน

งบประมาณ

-                      

113,709,405.24      

ได้รับจัดสรร

แล้ว

2,512,400.00          

425,030,200.00      

งบประมาณหลัง

146,171,200.00      

1,455,000.00          

รอการจัดสรร

-             

-             

260,244,200     

งบประมาณ

ตาม พรบ.

151,699,500     

14,647,400      

1,455,000        

-                    

31 พฤษภาคม 2563

0.05          

261,261,302.59     

11,877,537.20        

-                      

50.01        คิดเป็นร้อยละ
51,092.50             บาท

100.00      

บาท คิดเป็นร้อยละ

425,030,200.00     100.00       
261,268,402.59  61.47        

81.09            
บาท คิดเป็นร้อยละ
บาท คิดเป็นร้อยละ

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จ านวน
11,877,537.20       

18.86            

คิดเป็นร้อยละ 0.41          
คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 6,241,148.83         

1,143,000.00         
บาท

7,100.00              

บาท ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว146,412,100.00     

734,700.00            

37,440,154.97        

7,100.00            

1,134,514.70      

1,450,123.57      

261,268,402.59   

คิดเป็นร้อยละ

575,987.29           คิดเป็นร้อยละ

จ านวน คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว

1,254,000.00         
       ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณแล้ว 1,254,000.00         บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00      คงเหลือรอการจัดสรร 

จ านวน -                         มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 387,892.67           บาท คิดเป็นร้อยละ 30.93        
 และได้ผูกพันงบประมาณแล้ว จ านวน 48,428.20             บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86          

คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน   จ านวน 817,679.13           บาท คิดเป็นร้อยละ 65.21        



ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

1. เปรียบเทยีบเปา้หมายการเบกิจา่ยทีร่ัฐบาลก าหนด กับ ผลเบกิจา่ยของส านักงาน ปปง. ของไตรมาสที ่4

รายจา่ยภาพรวม 77.00 61.47 -15.53

รายจ่ายประจ า 80.00 63.66 -16.34

รายจ่ายลงทุน 65.00 0.05 -64.95

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

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
รายจา่ยภาพรวม 435,619,300.00 425,030,200.00 261,268,402.59 61.47 50,052,392.17 11.78 113,709,405.24 26.75

1. รายจ่ายประจ า 420,971,900.00 410,382,800.00 261,261,302.59 63.66 38,174,854.97 9.30 110,946,642.44 27.03

2. รายจ่ายลงทุน 14,647,400.00 14,647,400.00 7,100.00 0.05 11,877,537.20 81.09 2,762,762.80 18.86

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

(บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ) (บาท) (ร้อยละ)
1. งบบคุลากร 260,244,200.00 260,244,200.00 179,014,807.73 68.79 - 0.00 81,229,392.27 31.21

2. งบด าเนนิงาน 151,699,500.00 146,171,200.00 79,661,856.59 54.50 37,440,154.97 25.61 29,069,188.44 19.89

3. งบลงทุน 14,647,400.00 14,647,400.00 7,100.00 0.05 11,877,537.20 81.09 2,762,762.80 18.86

4. งบเงินอดุหนนุ 1,455,000.00 1,455,000.00 1,134,514.70 77.97 - 0.00 320,485.30 22.03

5. งบรายจ่ายอืน่ 7,573,200.00 2,512,400.00 1,450,123.57 57.72 734,700.00 29.24 327,576.43 13.04

รวมทัง้สิน้ 435,619,300.00 425,030,200.00 261,268,402.59 61.47 50,052,392.17 11.78 113,709,405.24 26.75

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

ประเภท

รายจา่ย

ร้อยละ

เปา้หมายการ

เบกิจ่าย

ทีร่ัฐบาลก าหนด

(ไตรมาสที ่3)

ร้อยละ

ผลเบกิจ่าย

ของส านักงาน ปปง.

(ไตรมาสที ่3)

มากกว่า / น้อยกว่า

จาก ร้อยละ

เปา้หมายการ

เบกิจ่าย

ทีร่ัฐบาลก าหนด

ประเภทรายจา่ย

งปม. ป ี2563

ไดร้ับจดัสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ป ี2563

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้
งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

หมวด

งบประมาณ

งปม. ป ี2563

ไดร้ับจดัสรร

(ตาม พ.ร.บ.)

งปม. ป ี2563

หลงั

โอน/เปลีย่นแปลง

เบกิจา่ยแลว้ ก่อหน้ีผูกพันแลว้
งปม. คงเหลอื

(หลงัการเบกิจา่ยและผูกพัน)

0

100 77.00 80.00
65.0061.47 63.66

0.05ร้อยละ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลก าหนด
(ไตรมาสที่ 3)

ร้อยละ
ผลเบิกจ่าย
ของส านักงาน ปปง.
(ไตรมาสที่ 3)



แผนทัง้ปี แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

(สะสม)

พ.ค. 63

(สะสม)

พ.ค. 63

เทยีบกบั

แผนสะสม

ณ พ.ค. 63

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

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

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

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

3 จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด.1-4) เรื่อง 180 117 289          247.01 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

4 รอ้ยละของจ านวนเรื่องทีพ่นกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด.1-4)

รอ้ยละ 98 98 100               -   1

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

5 จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 103 67 115          171.64 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

6 รอ้ยละของจ านวนเรื่องทีพ่นกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ 98 98 100  - 1

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

7 จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 14 8 18          225.00 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

8 รอ้ยละของจ านวนเรื่องทีพ่นกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ 98 98 100               -   1

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

9 จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ (คด. 1-4) เรื่อง 14 9 21          233.33 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

10 รอ้ยละของจ านวนเรื่องทีพ่นกังานอยัการยืน่ค ารอ้งต่อศาลเทยีบกบัจ านวนเรื่องที่

ส  านกังาน ปปง. ส่งให ้(คด. 1-4)

รอ้ยละ 98 98 100  - 1

ผลผลติการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

11  จ านวนเรื่องทีด่  าเนินการตรวจสอบ สบืสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานตามกฎหมายฟอก

เงนิ (ขก.)

เรื่อง 300 201 483          240.30 1

ผลการปฏบิตังิานตามตวัช้ีวดัตามเอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2563 (เดือนที่ 2 ของไตรมาสที่ 3)

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

ผลสมัฤทธ์ิหน่วยงาน

1) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : มีผลการปฏบิตังิานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยและการแพร่ขยาย

อาวธุที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล

2) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดดา้นยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสบืสวน ปราบปรามเพื่อด าเนินการกบั

ทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานยาเสพตดิตามกฎหมายฟอกเงนิ

3) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสบืสวน ปราบปรามเพื่อด าเนินการ

กบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการคา้มนุษยต์ามกฎหมายฟอกเงนิ

4) เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน : เพื่อด าเนินการเกี่ยวกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดมูลฐานการทจุริตตอ่ต าแหน่งหนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ/โครงการสบืสวน ปราบปราม

เพื่อด าเนินการกบัทรพัยส์นิของผูก้ระท าความผิดตอ่ต าแหน่งหนา้ที่หรือทจุริตตอ่หนา้ที่ตามกฎหมายฟอกเงนิ

เป้าหมายผลผลติ



แผนทัง้ปี แผน ผล รอ้ยละ

ของผลสะสม

(สะสม)

พ.ค. 63

(สะสม)

พ.ค. 63

เทยีบกบั

แผนสะสม

ณ พ.ค. 63

จ านวน

ตวัช้ีวดั

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน 

ผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ รวมทัง้สิ้น

หมายเหตุ

12 จ านวนเรื่องทีส่บืสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่สนบัสนุนการด าเนินคดอีาญาฐานฟอก

เงนิอย่างสอดคลอ้งกบัความเสีย่ง (กม.)

เรื่อง 33 22 26          118.18 1

13 จ านวนรายงานข่าวกรองทางการเงนิเชิงยุทธศาสตรท์ีน่ าไปก าหนดนโยบายและมาตรการ (ขก.) เรื่อง 5 3 8          266.67 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

14  รอ้ยละของภาคเีครือข่ายมคีวามรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามร่วมมอืในการปฏบิตังิานกบัส านกังาน 

ปปง. (นย. , กส. , คท. , สอ.)

รอ้ยละ 97 97 99.00               -   1

15 รอ้ยละของจ านวนทรพัยส์นิทีน่ าออกบริหารจดัการเทยีบกบัจ านวนทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัมอบ (บส.) รอ้ยละ 95 95 100.00               -   1

16 รอ้ยละของรายชื่อบคุคลทีม่พีฤตกิารณ์สนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยทีศ่าลแพง่ประกาศให ้

เป็นบคุคลทีถู่กก าหนด (ขก.)

รอ้ยละ  10 10 31.25  - 1

กจิกรรมที่ 1 : การปราบปรามการฟอกเงนิ

ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ :

17 จ านวนเรื่องทีม่กีารวเิคราะหธุ์รกรรมการเงนิทีน่ าไปสู่การสบืสวนและขยายผล (Pro-active)  (ขก.) เรื่อง 88 59 66          111.86 1

กจิกรรมที่ 2 : การป้องกนัการฟอกเงนิ .

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

18 ระดบัความส าเร็จในการก ากบัและตรวจสอบผูม้หีนา้ทีร่ายงานตามระดบัความเสีย่ง (กส.) ระดบั 5 3 3  - 1

19 ระดบัความส าเร็จในการแกไ้ขปรบัปรุงบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและสถานการณ์

ปจัจบุนั (กม.)

ระดบั 4 2 3  - 1

ตวัช้ีวดัเชิงคณุภาพ :

20 ระดบัความส าเร็จของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีน่ าไปใชอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ (ศท.) ระดบั 5 3 3  - 1

*หมายเหตุ

หมายเลข 1 ผลงานเป็นไปตามแผน =  

หมายเลข 2 ผลงานไมเ่ป็นไปตามแผน =

หมายเลข 3 ยงัไมถ่งึแผนการด าเนินงาน (เริ่มด าเนินการแลว้แต่ยงัไมถ่งึแผนการรายงาน) =

รวม =

1.) จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิ (รวมทกุมลูฐาน) (คด.1-4) เป้าหมายท ัง้ปีงบประมาณ 180 เรื่อง ผลด าเนินการ จ านวน 289 เรื่อง

2) จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิมลูฐานยาเสพตดิ (คด.1-4) เป้าหมายท ัง้ปีงบประมาณ 103 เรื่อง ผลด าเนินการ จ านวน 115 เรื่อง

3) จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิมลูฐานคา้มนุษย ์(คด.1-4) เป้าหมายท ัง้ปีงบประมาณ 14 เรื่อง ผลด าเนินการ จ านวน 18 เรื่อง

4) จ านวนเรื่องทีม่กีารด าเนินการกบัทรพัยส์นิทีเ่กี่ยวกบัการกระท าความผดิมลูฐานทจุริต (คด.1-4) เป้าหมายท ัง้ปีงบประมาณ 14 เรื่อง ผลด าเนินการ จ านวน 21 เรื่อง

5) จ านวนเรื่องทีด่  าเนินการตรวจสอบ สบืสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐานตามกฎหมายฟอกเงนิ (ขก.) เป้าหมายท ัง้ปีงบประมาณ 300 เรื่อง ผลด าเนินการ จ านวน 483 เรื่อง

6) จ านวนรายงานข่าวกรองทางการเงนิเชิงยุทธศาสตรท์ีน่ าไปก าหนดนโยบายและมาตรการ (ขก.) เป้าหมายท ัง้ปีงบประมาณ 5 เรื่อง ผลด าเนินการ จ านวน 8 เรื่อง

20 ตวัชี้วดั

 - ท ัง้น้ีตวัชี้วดังบประมาณเชิงปริมาณไดป้รบัเพิม่จ านวนเป้าหมายประมาณรอ้ยละ 10 ของแผนการด าเนินงาน แลว้ โดยมตีวัชี้วดัทีบ่รรลเุป้าท ัง้ปีงบประมาณแลว้ จ านวน 6 ตวัชี้วดั ไดแ้ก่

เป้าหมายกจิกรรม

กจิกรรมที่ 3 : พฒันาและปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปผล

18 ตวัชี้วดั

-

2 ตวัชี้วดั


