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6. ผลการดําเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักงาน ปปง. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

6.1 วิธีการติดตาม 
กําหนดใหกอง ศูนย กลุม รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณประจําเดือน 

ในทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือน (แบบฟอรม 59-1-2) โดยจะ
ติดตามแผนงานที่เบิกจายจากงบดําเนินงานรายการที่สําคัญ งบรายจายอ่ืน (เฉพาะรายการจางท่ีปรึกษา)  
และงบลงทุน จําแนกตามกอง ศูนย กลุม ผนวกกับขอมูลผลการดําเนินงานจากหนวยงานที่เก่ียวของ ไดแก 
สวนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร สวนการคลัง และสวนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 
สํานักงานเลขานุการกรม มาประกอบการจัดทํารายงานดังกลาวพรอมเสนอขอมูลสภาพปญหาและอุปสรรค 
ที่สงผลตอการการดําเนินงานเพื่อรายงานใหผูบริหารทราบและพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป โดยจะนําเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
   ประเด็นหลักที่ 1: แผนงานท่ีบรรลุเปาหมายการดําเนินการ รอบ 12 เดือน 
   ประเด็นหลักที่ 2: แผนงานท่ีไมบรรลุเปาหมายการดําเนินการ รอบ 12 เดือน 

ประเด็นหลักที่ 3: แผนงานท่ียกเลิกการดําเนินการ 

6.2 ผลการติดตาม 
  6.2.1 ผลการดําเนนิงานตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ จําแนกตามกอง ศูนย กลุม 
ดังนี้ 

กอง ศูนย 
กลุม 

รายการที่ติดตาม บรรลุเปาหมาย 
รอบ 12 เดือน 

ไมบรรลุเปาหมาย 
รอบ 12 เดือน 

ยกเลิกดําเนินการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
สลก. 15 10.00 12 80.00 2 13.33 1 6.67 

กม. 16 10.67 11 68.75 3 18.75 2 12.50 

กส. 8 5.33 5 62.50 3 37.50 - - 
ขก. 10 6.67 8 80.00 2 20.00 - - 

คด. 1 5 3.33 2 40.00 3 60.00 - - 
คด. 2 5 3.33 2 40.00 3 60.00 - - 
คด. 3 5 3.33 5 100.00 - - - - 
คด. 4 4 2.67 1 25.00 3 75.00 - - 
คท. 8 5.33 8 100.00 - - - - 
นย. 34 22.67 29 85.29 2 5.88 3 8.82 

บส. 11 7.33 8 72.73 2 18.18 1 9.09 

ศท. 9 6.00 7 77.78 2 22.22 - - 
ตน. 1 0.67 1 100.00 - - - - 
พบ. 7 4.67 6 85.71 - - 1 14.29 

สอ. 12 8.00 11 91.67 - - 1 8.33 

รวม 150 100.00 116 77.33 25 16.67 9 6.00 
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 6.2.2 แผนงานที่บรรลุเปาหมายการดําเนินการ รอบ 12 เดือน  

 แผนงานท่ีดําเนินการไดบรรลุเปาหมายการดําเนินการ รอบ 12 เดือน มีจํานวน 116 แผนงาน 
คิดเปนรอยละ 77.33 ของแผนงานที่ตดิตามทั้งหมด (150 แผนงาน) 

6.2.3 แผนงานที่ไมบรรลุเปาหมายการดําเนินการ รอบ 12 เดือน 
  แผนงานที่ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายการดําเนินการ รอบ 12 เดือน มีจํานวน 25 แผนงาน 
คิดเปนรอยละ 16.67 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด (150 แผนงาน) รายละเอียดผลการดําเนินการ ปญหา
ขอขัดของ รวมถึงแนวทางปรับปรุงแกไขการดําเนินการ ปรากฏดังตารางทายนี้ 

แผนภูมิที่ ๑ 

4, 2.67% 

แผนภูมิที่ 2 แสดงจํานวนผลงานทีต่ดิตาม จําแนกตามสถานะ 
การดําเนินงาน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 (150 แผนงาน) 
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แผนงานที่ไมบรรลุเปาหมายการดาํเนินการ รอบ 12 เดือน และปญหาขอขัดของ รวมถึงแนวทางปรบัปรงุแกไข 

ลําดบั ชื่อโครงการ/แผนงาน 

เปาหมายการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(1) 

ผลการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(2) 

รอยละ 
ของผลการ
ดําเนินการ 

 
(2)*100/(1) 

ปญหาขอขัดของ แนวทางปรับปรุงแกไข 

สํานักงานเลขานุการกรม (2 แผนงาน) 
1 การประชุม อ.ก.พ. กระทรวง 3 ครั้ง 2 ครั้ง 66.67 1. เนื่องจากองคประกอบการ

ของอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด
เปนผูบริหารระดับสูงและ 
ผูทรงคณุวุฒิจากภายนอก  
จึงทําใหยากตอการกําหนด
วันประชุม 
2. เจาหนาที่ฝายเลขานุการฯ
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบฯ ไมเพียงพอ ทําให
บางครั้งไมสามารถจัดการ
ประชุมอยางตอเนื่องได
เนื่องจากไมสามารถหาขอยุติ
ในบางวาระประชุมได  
และตองมีหนังสือหารือไปยัง
หนวยงานเจาของเรื่อง เชน 
สํานักงาน ก.พ. เม่ือไดขอยุติ
จึงจะจัดประชุมครั้งตอไปได 

1. ควรวางแผนการจัดการ
ประชุมโดยพจิารณาถึงความ
จําเปน เรงดวน ที่จะตองอาศัย
มติจากคณะอนุกรรมการฯ เชน 
ความจาํเปนในการปรับปรุง
ระดับตาํแหนง การปรับปรุง
โครงสราง เปนตน 
2. ควรพฒันาความรูใหกับ
เจาหนาที่ผูเก่ียวของเพ่ือให
สามารถสนับสนุนและบรหิาร
จัดการประชุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

2 การประชุม อ.ก.พ. สํานักงาน 3 ครั้ง 2 ครั้ง 66.67 
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ลําดบั ชื่อโครงการ/แผนงาน 

เปาหมายการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(1) 

ผลการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(2) 

รอยละ 
ของผลการ
ดําเนินการ 

 
(2)*100/(1) 

ปญหาขอขัดของ แนวทางปรับปรุงแกไข 

กองกฎหมาย (3 แผนงาน) 
1 งานดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

20 ครั้ง 18 ครั้ง 90.00 เน่ืองจากผูตองหาตามหมายจับ
บางรายเปนชาวตางดาวทําให
มีความยากตอการจับกุม 

ควรประสานไปยังหนวยงาน
ที่มีอํานาจหนาที่ที่สามารถ
ดําเนินการไดเพื่อบูรณาการ
การปฏิบัติงานรวมกัน 

2 การประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 เนื่องจากยังไมมีวาระเรงดวน
ที่จะเสนอใหคณะกรรมการฯ 
พิจารณา 

- 

3 การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 1 ครั้ง - ครั้ง - เนื่องจากยังไมมีวาระเรงดวน
ที่จะเสนอใหคณะอนุกรรมการ 
พิจารณา 

กองกํากับและตรวจสอบ (3 แผนงาน) 
1 โครงการจัดทําขอมูลรายงานการทํา

ธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส  
ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิสําหรับ 
กรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 

830 แหง 500 แหง 
 

60.24 การบริหารสัญญามีความ
ลาชา 

ผูเกี่ยวของกับการบริหาร

สัญญา (คกก. และ สลก.) 

ควรเรงรัดการดําเนินการตาม

สัญญาเพื่อใหเปนไปตาม

กรอบระยะเวลาที่กําหนด 
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ลําดบั ชื่อโครงการ/แผนงาน 

เปาหมายการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(1) 

ผลการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(2) 

รอยละ 
ของผลการ
ดําเนินการ 

 
(2)*100/(1) 

ปญหาขอขัดของ แนวทางปรับปรุงแกไข 

2 การจัดทําสถิติจํานวนรายงานธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยและแจงสถิติตอบ
รับรายงานการทําธุรกรรม  
ระดับ 1 คนขอมูลจากระบบ AERS/ERS ตามเงื่อนไขที่
กําหนด   
ระดับ 2 รวบรวม ประมวลผล สรุปและวิเคราะหสถิติ
จํานวนรายงานธุรกรรมรวมทั้งแผนภูมิสถิติ    
ระดับ 3 จัดทําเอกสารสถิติจํานวนรายงานธุรกรรม  
ระดับ 4 เสนอ ลปง. พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อแจง
สถิติจํานวนรายงานธุรกรรมไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
ระดับ 5 นําขอมูลสถิติจํานวนรายงานธุรกรรม 
ที่ ลปง. เห็นชอบ เผยแพรทางเว็บไซตของสํานักงาน 
ปปง. 

ระดับ 5 
นําขอมูลสถิติจํานวนรายงาน

ธุรกรรม 
ของเดือน ส.ค. 2559  

ที่ ลปง. เห็นชอบ เผยแพร
ทางเว็บไซต 

ของสํานักงาน ปปง. 

ระดับ 3 
จัดทําเอกสารสถิติจํานวน
รายงานธุรกรรมของเดอืน 

ส.ค. 2559  

 

60.00 เนื่องจาก กส. ตองเรง
ดําเนินการภารกิจเรงดวน 
(การออกตรวจการปฏิบัติตาม
กฎหมายของผูมีหนาที่
รายงาน) ทําใหเกิดความ
ลาชาในการดําเนินการ 

กส. ควรพิจารณากําหนด
แนวทางการเรงรัดการ
ดําเนินการ เพือ่ใหสามารถ
จัดทํารายงานสถิติฯ แลวเสรจ็
ภายในกรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

3 ประชุมคณะอนุกรรมการดานการ
กํากับตรวจสอบสถาบันการเงิน 
และผูประกอบอาชีพตามกฎหมาย 

2 ครั้ง - ครั้ง - อยูระหวางการพิจารณา
กําหนดองคประกอบของ
คณะอนุกรรมการชุดใหม 

ควรวางแผนการจัดการ
ประชุมท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับขอเท็จจริง 
ในปงบประมาณตอไป 

กองขาวกรองทางการเงิน (2 แผนงาน) 
1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 

(การบูรณาการสืบสวน เพื่อดําเนินการ
กับทรัพยสิน) 

4 เปาหมาย 1 เปาหมาย 25.00 1. ขาดความชัดเจนใน
แนวทาง การปฏิบัติเก่ียวกับ
การขอเบิกจาย 

2. บางเรื่องที่ดําเนินการ 

ไมเขาลักษณะองคประกอบ
ของการใหหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกหาขอมูลให 

จัดใหมีการประชุม/สัมมนา 
เพ่ือหารือแนวทางการแกไข
ปญหาการเบิกจายรวมกัน 
(กม.ขก./คด. 1 – 4  
และ สลก.)  
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ลําดบั ชื่อโครงการ/แผนงาน 

เปาหมายการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(1) 

ผลการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(2) 

รอยละ 
ของผลการ
ดําเนินการ 

 
(2)*100/(1) 

ปญหาขอขัดของ แนวทางปรับปรุงแกไข 

2 โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อ
ดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา
ความผิดมูลฐานยาเสพติด  
ตามกฎหมายฟอกเงิน  
(วเิคราะหขอมูลจากฐานขาวกรอง 
ทางการเงนิโดยเฉพาะความผิด 
ในมูลฐานยาเสพติด และสงตอให
หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไป) 

240 เรื่อง /  
รอยละ 100 

184 เรื่อง / 
รอยละ 100 

76.67 1. ขาดพฤติการณทางคดี 
ที่เปนประโยชนตอการนําไป
ขยายผล 
2. มีขอจํากัดในการเขาถึง
ฐานขอมูลของหนวยงาน
ภายนอก เชน ทะเบียน
ประวัติอาชญากร ขอมูลตรวจ
คนเขาเมือง เปนตน 

ควรประสานงานไปยัง
หนวยงานภายนอกเพื่อขอ
สิทธิในการเขาถึงระบบ
ฐานขอมูลที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน 

กองคด ี1 - 4 (แผนงานยาเสพติดฯ/ทุจริตฯ/คามนุษยฯ) (จํานวน 4 แผนงาน) 
1 โครงการสบืสวน ปราบปราม 

เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสนิหรือ
ผูกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด 
 
 

รวม 210 รายคดี 106 รายคดี 50.48 1. เนื่องจากในปงบประมาณ  
พ.ศ.2559 สํานักงาน ปปง. 
ไดรับมอบหมายใหดาํเนินการ
สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยาน
เพื่อดาํเนินการกับทรัพยสินในคดี
ความผดิมลูฐานอื่น (ฉอโกง
ประชาชน, การพนัน และลักทรัพย 
กรรโชก รีดเอาทรพัย ซึ่งเปนคดี
สําคัญและสังคมใหความสนใจ) 
ทําใหจํานวนพนักงานเจาหนาที่ที่
มีอยูไมเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน 
ไดตามเปาหมายที่กําหนด  
2. อัตรากําลังคนของ คด. 1 – 4 
ไมเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน รวมถึง
มีขาราชการโอนยายและลาออก 
ซึ่งยังไมมีการบรรจุทดแทน 

1. หนวยงานที่เก่ียวของ (สลก.) 
ควรเรงรัดบรรจุแตงตั้งขาราชการ
ทดแทนอัตรากําลังที่วางโดยดวน
รวมถึงพิจารณาดําเนินการ 
ในสวนที่เก่ียวของเพ่ือเพิ่มอัตรา
กําลังคนใหสอดคลองกับปริมาณ
งานที่รบัผิดชอบ 
2. คด. 1 – 4 ควรพิจารณา
กําหนดแนวทางเรงรัด 
การปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดสอดคลองกับ
เปาหมายตามแผนที่กําหนดไว 
 
 

คด.1 30 รายคด ี 7 รายคดี 23.33 
คด.2 30 รายคด ี 32 รายคด ี 106.67 
คด.3 30 รายคด ี 34 รายคด ี 113.33 
คด.4 30 รายคด ี 33 รายคด ี 110.00 

2 
 

โครงการสืบสวน ปราบปราม 
เพื่อดําเนินการกับทรัพยสิน 
หรือผูกระทําความผิดตอตําแหนง
หนาที่หรือทุจริตตอหนาที ่
 

รวม 12 รายคดี 6 รายคดี 50.00 

คด.1 3 รายคดี 1 รายคดี 33.33 
คด.2 3 รายคดี 1 รายคดี 33.33 
คด.3 3 รายคดี 3 รายคดี 100.00 
คด.4 3 รายคดี 1 รายคดี 

 
33.33 
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ลําดบั ชื่อโครงการ/แผนงาน 

เปาหมายการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(1) 

ผลการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(2) 

รอยละ 
ของผลการ
ดําเนินการ 

 
(2)*100/(1) 

ปญหาขอขัดของ แนวทางปรับปรุงแกไข 

3 โครงการสืบสวน ปราบปราม  
เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสนิหรือ
ผูกระทําความผิดมูลฐานการคามนุษย
ตามกฎหมายฟอกเงิน 
 

รวม 20 รายคดี 5 รายคดี   25.00 1. เนื่องจากในปงบประมาณ  
พ.ศ.2559 สํานักงาน ปปง. 
ไดรับมอบหมายใหดาํเนินการ
สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยาน
เพื่อดาํเนินการกับทรัพยสนิในคดี
ความผดิมลูฐานอื่น (ฉอโกง
ประชาชน, การพนัน และลักทรัพย 
กรรโชก รีดเอาทรพัย ซึ่งเปนคดี
สําคัญและสังคมใหความสนใจ) 
ทําใหจํานวนพนักงานเจาหนาที่ที่
มีอยูไมเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน 
ไดตามเปาหมายที่กําหนด  
2. อัตรากําลังคนของ คด. 1 – 4 
ไมเพียงพอที่จะปฏิบัตงิาน รวมถึง
มีขาราชการโอนยายและลาออก 
ซึ่งยังไมมีการบรรจุทดแทน 

1. หนวยงานที่เก่ียวของ (สลก.) 
ควรเรงรัดบรรจุแตงตั้งขาราชการ
ทดแทนอัตรากําลังที่วางโดยดวน
รวมถึงพิจารณาดําเนินการ 
ในสวนที่เก่ียวของเพ่ือเพิ่มอัตรา
กําลังคนใหสอดคลองกับปริมาณ
งานที่รบัผิดชอบ 
2. คด. 1 – 4 ควรพิจารณา
กําหนดแนวทางเรงรัด 
การปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดสอดคลองกับ
เปาหมายตามแผนที่กําหนดไว 
 
 

คด.1 5 รายคดี - - 

คด.2 5 รายคดี - - 

คด.3 5 รายคดี 5 รายคดี 100.00 

คด.4 5 รายคดี - - 
 
 

 

4 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 
(การบูรณาการสืบสวน เพื่อดําเนินการ
กับทรัพยสิน)  

รวม 16 เปาหมาย 10 เปาหมาย 62.50 1. ขาดความชัดเจนใน
แนวทาง การปฏิบัติเก่ียวกับ
การขอเบิกจาย 

2. บางเรื่องที่ดําเนินการ 

ไมเขาลักษณะองคประกอบ
ของการใหหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกหาขอมูลให 

จัดใหมีการประชุม/สัมมนา 
เพื่อหารือแนวทางการแกไข
ปญหาการเบิกจายรวมกัน 
(กม.ขก./คด. 1 – 4  
และ สลก.)  
 
 

คด.1 4 เปาหมาย 5 เปาหมาย 125.00 

คด.2 4 เปาหมาย 1 เปาหมาย 25.00 
คด.3 4 เปาหมาย 4 เปาหมาย 100.00 
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ลําดบั ชื่อโครงการ/แผนงาน 

เปาหมายการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(1) 

ผลการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(2) 

รอยละ 
ของผลการ
ดําเนินการ 

 
(2)*100/(1) 

ปญหาขอขัดของ แนวทางปรับปรุงแกไข 

กองนโยบายและยุทธศาสตร (2 แผนงาน) 
1 โครงการบริหารจัดการความรูตาม

แผนการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ขั้นตอนที่ 1: จัดประชุมคณะกรรมการและจัดทํา
แผนบริหารจัดการความรูประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 
ขั้นตอนที่ 2: ดําเนินการตามแผนฯ 
ขั้นตอนที่ 3: สรปุผลการดําเนินการตามแผนฯ 

3 ข้ันตอน 2 ข้ันตอน 66.67 เนื่องจากเจาหนาท่ีที่
รับผิดชอบภารกิจดังกลาว
โอนยายไปปฏิบัติราชการที่
หนวยงานอื่นจึงเกิดความไม
ตอเนื่องในการปฏิบัติงาน 

1. บริหารจัดการอัตรา
กําลังคนที่มีอยูเพื่อให
สามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเน่ือง 
2. หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(สลก.) ควรเรงรัดบรรจุ
แตงตั้งขาราชการทดแทน
อัตรากําลังที่วางโดยดวน
รวมถึงพิจารณาดําเนินการ 
ในสวนที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่ม
อัตรากําลังคนใหสอดคลอง
กับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 

2 คาใชจายในการศึกษาวิจัยประเมินผล
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิ 

2 งวด - งวด - การบริหารสัญญามีความ
ลาชา 

ผูเกี่ยวของกับการบริหาร

สัญญา (คกก. และ สลก.) 

ควรเรงรัดการดําเนินการตาม

สัญญาเพื่อใหเปนไปตาม

กรอบระยะเวลาที่กําหนด 
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ลําดบั ชื่อโครงการ/แผนงาน 

เปาหมายการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(1) 

ผลการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(2) 

รอยละ 
ของผลการ
ดําเนินการ 

 
(2)*100/(1) 

ปญหาขอขัดของ แนวทางปรับปรุงแกไข 

กองบริหารจัดการทรัพยสิน (2 แผนงาน) 
1 คาจางบุคคลภายนอกดูแลทรัพยสิน 

ที่ยึดหรืออายัด 
4 ครั้ง 3 ครั้ง 75.00 เนื่องจากปริมาณทรัพยสิน 

ที่ตองดูแลมีจํานวนนอยกวา 
ที่ไดคาดการณไว 

ควรวางแผนโดยพิจารณานํา
ขอมูลการปฏิบัติงาน
ยอนหลังมาประกอบการวาง
แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยสิน 

2 คายายทรพัยสิน 4 ครั้ง 3 ครั้ง 75.00   
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน) 

1 แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม 
เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน 
IPV6 ของสํานักงาน ปปง.  
(พ.ศ. 2557 - 2559)  
(ระดับ 4) 
ระดับ 1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนฏบิัติการเพ่ือ
ผลักดันสงเสริม เรงรัดและติดตามผลการดําเนินงาน 
IPV6 ของสํานักงาน ปปง. ปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ระดับ 2 เว็บไซตหลักของหนวยงานรองรับการทํางานบน 
IPV6 และมีเทคโนโลยีท่ีรองรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ผาน IPV6  
ระดับ 3 ปรับปรุงบริการอินเทอรเน็ตพื้นฐาน เชน Mail 
และ DNSท่ีมีอยูใหรองรับ IPV6 ไดอยางนอย 1 บริการ   
ระดับ 4 รายงานผลการดําเนินงาน เสนอผูบริหาร และ
รายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามแบบฟอรม และระยะเวลา
ที่กระทรวงฯ กําหนด 

ระดับ 4  
รายงานผลการดําเนินงาน 
เสนอผูบริหาร และรายงาน

ผลการดําเนินงานตอ
กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแบบฟอรม และ

ระยะเวลาที่กระทรวงฯ 
กําหนด 

*ระดับ 3  
ปรับปรุงบริการ

อินเทอรเน็ตพื้นฐาน  
เชน Mail และ DNS  
ที่มีอยูใหรองรับ IPV6  
ไดอยางนอย 1 บริการ 

75.00 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของ
สํานักงาน ปปง. เพ่ือให
สามารถรองรับการทํางาน 
บน IPV6 มีความเก่ียวของ
กับระบบสารสนเทศ 
ที่หลากหลาย การดําเนินการ
จึงตองมีความรัดกุม  
เพื่อใหกระทบตอการ
ปฏบิัติงานของผูใชนอยที่สุด 

ศท. ควรพิจารณากําหนด
แนวทางการเรงรัดการ
ดําเนินการ เพื่อใหเปนไปตาม 
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

* ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 สํานักงาน ปปง. ปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และอุปกรณเครือขาย เชน ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) และ DNS ใหรองรับ 
การเช่ือมตอผาน IPV6 ตามโครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

โดยไดดําเนินการติดตั้งและเริ่มใชงานแลว 
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ลําดบั ชื่อโครงการ/แผนงาน 

เปาหมายการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(1) 

ผลการดําเนินการ 
ตามแผน 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559 
 

(2) 

รอยละ 
ของผลการ
ดําเนินการ 

 
(2)*100/(1) 

ปญหาขอขัดของ แนวทางปรับปรุงแกไข 

2 โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ระยะที่ 2 

7 งวดงาน 6 งวดงาน 85.71 ขั้นตอนการจัดหาพัสด ุ
และการบริหารสัญญา 
มีความลาชา 

ผูเกี่ยวของกับการบริหาร

สัญญา (คกก. และ สลก.) 

ควรเรงรัดการดําเนินการตาม

สัญญาเพื่อใหเปนไปตาม

กรอบระยะเวลาที่กําหนด 

6.2.4  แผนงานที่ขอยกเลิกโครงการ 
แผนงานที่ขอยกเลิกดําเนินการ มีจํานวน 9 แผนงาน คิดเปนรอยละ 6 ของแผนงานที่ติดตามทั้งหมด (150 แผนงาน) มีรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  

เปาหมายการ
ดาํเนินการ 
ตามแผน 

(12 เดอืน) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เหตุผลที่ตองยกเลิกการดาํเนินการ 

1 ประชุมคณะกรรมการกําหนดตําแหนงระดับสูง  
ของสํานักงาน ปปง.  

2 ครั้ง สลก. เปนแผนงานทีแ่จงขอยกเลิกการดาํเนินการ ตามหนังสือ สลก. ดวนท่ีสุด 
ท่ี ปง 0001.2/1882 ลงวนัที่ 9 กันยายน 2559 โดยระบุเหตุผล 
ในการขอยกเลิกเนื่องจากไมสามารถรวบรวมขอมูลประกอบการกําหนด
ตําแหนงระดับสูงซ่ึงมีจํานวนมากไดแลวเสร็จ ทําใหไมสามารถจัดการ
ประชุมไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได จึงตองยกเลิก
แผนงานดังกลาว 

2 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 

2 ครั้ง กม. เนื่องจากยังไมมีประเดน็/เรื่อง ที่จําเปนเรงดวนเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณา จึงตองยกเลิกแผนงานดังกลาว 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  

เปาหมายการ
ดาํเนินการ 
ตามแผน 

(12 เดอืน) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

เหตุผลที่ตองยกเลิกการดาํเนินการ 

3 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตอบแทนหรือ
ประโยชนอื่นใดแกผูใหถอยคําหรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือขอมูล
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

1 ครั้ง กม. เนื่องจากรางระเบียบคณะกรรมการ ปปง. วาดวยคาตอบแทนฯ อยูใน
ชั้นการพิจารณาใหความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ซึ่งคาดวาจะไมสามารถพิจารณาใหความเห็นชอบไดภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงตองยกเลิกแผนงานดังกลาว 

4 การประชุมเชิงปฏบิัติการเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง นย. เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงไดมีมติใหดําเนินการ
จัดทําแผนฯ ภายใตแนวทางเดิมจากปงบประมาณท่ีผานมา  
ทําใหไมมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนฯ จึงตองยกเลิก
แผนงานดังกลาว 

5 โครงการฝกอบรม เรื่อง พัฒนาทักษะดานการวิเคราะหขอมูล
ธุรกรรมและการขาว 

1 ครั้ง นย. เนื่องจากกลุมเปาหมายในการฝกอบรม (ขก.) ติดภารกิจงานในชวงเวลา
ท่ีกําหนดจัดฝกอบรม จึงไดยกเลิกการจัดฝกอบรมดังกลาว และได
กําหนดจัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป  

6 กิจกรรมรณรงคสงเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร 
ประจําป 2559 

1 ครั้ง นย. เนื่องจากกลุมเปาหมายของกิจกรรมมีภารกิจงานเรงดวนในชวงเวลาท่ี
กําหนดจัดกิจกรรม จึงตองเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปกอนและคาดวา
จะจัดกิจกรรมดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป 

7 งานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยสิน 2 ครั้ง บส. เนื่องจากยังไมมีประเดน็/เรื่อง ที่จําเปนเรงดวนเสนอให
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา จึงตองยกเลิกแผนงานดังกลาว 

8 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล 2 ครั้ง พบ. เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ
หนวยงานกลางที่กําหนดโครงการดังกลาวไมมีนโยบายการจัดสรรเงิน
รางวัลใหกับสวนราชการตางๆ จึงตองยกเลิกแผนงานดังกลาว 

9 โครงการติดตั้งระบบเสียงประกาศผานระบบโครงขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการประชาสัมพันธ 
(ติดตั้งระบบเสียงฯ ณ อาคาร L Building) 

1 โครงการ สอ. เนื่องจากมีการยายสถานท่ีทํางาน (อาคาร L Building) จึงตองยกเลิก
โครงการดังกลาว 

 


