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1. บทน า 
 ด้วยส านักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด  ซ่ึงแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน /โครงการ /
กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จ านวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย  
  แผนงานที่ 1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
  แผนงานที่ 2 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  แผนงานที่ 3 แผนงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  แผนงานที่ 4 แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  
  แผนงานที่ 5 แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 โดยได้ก าหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ ายงบประมาณของส านักงาน ปปง . ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรับทราบข้อมูลผลการด าเนินงานและน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

2. วิธีการติดตาม 
 การติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนฯ ได้ก าหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
(แบบฟอร์ม 60-1-2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสด ุอาคารสถานที ่และยานพาหนะ ส านักงานเลขานุการกรม 
และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และน ามาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน  เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ ส าหรับ พิจารณาก าหนด
แนวทางและมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานของส านักงาน  ปปง. 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐบาล  โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบด าเนินงานรายการที่ส าคัญ งบรายจ่ายอื่น 
(เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) และงบลงทุน จ าแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ ดังนี ้

ประเด็นหลักท่ี 1 : แผนงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ประเด็นหลักท่ี 2 : แผนงานที่ยังไม่ด าเนินการ 
ประเด็นหลักท่ี 3 : แผนงานที่ยกเลิกการด าเนินการ 
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3. ผลการติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามการด าเนินงานโครงการ /กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประ จ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 จากงบด าเนินงานรายการที่ส าคัญ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 
(เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา ) จ าแนกตามทุกกองศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 เมษายน  2560 
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

กอง ศูนย์ 
กลุ่ม 

จ านวน
แผนงาน 
ที่ติดตาม 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนงาน
ทั้งหมด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยกเลิก

ด าเนินการ 
รวม 

เป็นไปตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

รวม 
ยังไม่ถึง
ก าหนด

ด าเนินการ 

ถึงก าหนด
ด าเนินการ 

สลก. 18 11.69 4 12 5 7 2 1 1 - 

กม. 12 7.79 2 7 5 2 1 1 - 2 

กส. 9 5.84 - 8 4 4 1 1 - - 

ขก. 9 5.84 - 8 3 5 1 - 1 - 

คด. 1 6 3.90 - 4 - 4 2 - 2 - 

คด. 2 6 3.90 - 4 - 4 2 - 2 - 

คด. 3 6 3.90 - 5 - 5 1 - 1 - 

คด. 4 6 3.90 - 4 - 4 2 - 2 - 

คท. 10 6.49 7 1 1 - 2 2 - - 

นย. 34 22.08 3 24 18 6 7 6 1 - 

บส. 11 7.14 - 10 9 1 - - - 1 

ศท. 9 5.84 2 7 6 1 - - - - 

พบ. 7 4.55 3 3 2 1 - - - 1 

สอ. 11 7.14 2 5 3 2 3 3 - 1 

รวม 154 100.00 23 102 56 46 24 14 10 5 

ร้อยละ 100.00 14.94 66.23 36.36 29.87 15.58 9.09 6.49 3.25 

***หมายเหตุ : 1. มีการขอปรับแผนงาน 18 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 ของแผนงานท่ีติดตามทั้งหมด โดยมีผลการด าเนินงานดังน้ี 
 1.1 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 1 แผนงาน  
 1.2 อยู่ระหว่างด าเนินการและเป็นไปตามแผนจ านวน 6 แผนงาน 
 1.3 อยู่ระหว่างด าเนินการแต่ไม่เป็นไปตามแผนจ านวน 3 แผนงาน 
 1.4 ยังไม่ด าเนินการแต่ถึงก าหนดการด าเนินการแล้วจ านวน 4 แผนงาน 
 1.5 ยังไม่ถงึก าหนดด าเนินการจ านวน 4 แผนงาน 

2. มีการด าเนินการนอกแผนงานจ านวน 4 แผนงาน ได้แก่  
 2.1 การประชุมเพื่อหารือ เรื่องการปรับปรุง ร่างรายงานผลการประเมินการ  ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  
ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน”  
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 2.2 โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542  
 2.3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ   ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน”  
 2.4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงานคดีในระบบ
บริหารจัดการงานคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) และการ
ด าเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระท าความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" ประจ างบประมาณ   
พ.ศ. 2560 (โครงการนอกแผน) 
 

  
แผนภูมิแสดงจ านวนแผนงานที่ท าการติดตามฯ แยกตามหน่วยงาน 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการด าเนินการ (แยกตามสถานะการด าเนินการ) ณ เม.ย. 2560 
 

 
 
แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (แยกตามสถานะการด าเนินการ) ณ เม.ย. 2560  

 
แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ (แยกตามก าหนดการด าเนินการ) ณ เม.ย. 2560 
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3.1  แผนงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จากการติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงานด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 23 แผนงาน คิดเป็น ร้อยละ 14.94 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ เม.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

ส านักงานเลขานุการกรม (4 แผนงาน) 
1. โครงการส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  
(2 ครั้ง) 

- ส่งข้าราชการ (นายเทพสุฯ ผอ. ขก) 
สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1) ของ กพ. (ผอ.ขก. สละสิทธิ์)  
- ส่งรายชื่อข้าราชการจ านวน 2 ราย 
(นายเทพสุ บวรโชติดารา ผอ.ขก. และ
นางชลธิชา ดาวเรือง ผอ.คด 3) เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
(นปส.) รุ่นที่ 68 ของ กระทรวงมหาดไทย 

ยช.6 

2. โครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ 
(1 ครั้ง)  

- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2560 
ณ ห้องประชุม 101 

สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ 

3. ค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงา นให้ทางราชการ
(ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลงานทางวิชาการ
และค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก.) (3 ครั้ง) 

- ประชุมคัดเลือกในสายงานนักวิเคราะห์
นโยบายแผน ครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559   
- ประชุมประเมินผลงานในสายงานนักสืบฯ 
และนิตกิร ครั้งที่ 1/60 วันที่ 6 ม.ค. 2560  

สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ 

4. การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประจ าปีงบประมาณ  
(1 ครั้ง/ขั้นตอนที่ 3) 
(ขั้นตอนที่ 3 จัดท ารายงานการเปรียบเทียบ
ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งวิเคราะห์
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง และสรุปผล
การวิเคราะห์ พร้อมทั้งรายงานตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน) 

- จัดส่งผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และประกาศ
ลงในเว็บไซต์ส านักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 
28 ก.พ. 2560  

สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ เม.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

กองกฎหมาย (2 แผนงาน) 
1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ 

(1 ครั้ง) 
- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 
ณ ห้องประชุมชั้น 12 ส านักงาน ปปง.  

ย.4 

2. โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับด้าน 
AML/CFT (1 ฉบับ) 

- จัดท ากฎหมายเพื่อรองรับด้าน 
AML/CFT จ านวน 9 ฉบับ 

ยช. 6 
รบ. 11.6, ย.1 

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (7 แผนงาน) 
1. การประชุมคณะท างานจัดท าผลการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานสากล ด้าน 
AML/CFT 
(3 ครั้ง) 

จัดโครงการฯ ดังนี้ 
- เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 60 จ านวน 33 คน 
- เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 60 จ านวน 12 คน 
- เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 60 จ านวน 7 คน 
- เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 60 จ านวน 4 คน 
- เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 60 จ านวน 4 คน 
ทั้ง 5 ครั้ง จัด ณ ส านักงาน ปปง.  

สนับสนนุ 
ย.1 

 

2. การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศ
ต่าง ๆ 
(1 ประเทศ) 

- ประเทศศรีลังกา ลงนามบันทึก    
ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2560   
- ประเทศกานา ลงนามบันทึก       
ความเข้าใจ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2560 

ยช. 2 
ศช. 4.4 
รบ. 11.6 

ย.1 

3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการอาเซียนของส านักงาน ปปง. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ครั้ง) 

- จัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนของ
ส านักงาน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 
ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12
ส านักงาน ปปง. 

สนับสนุน 
ย.1 

4. การประชุมกับคณะผู้ประเมิน (on-site 
visit) ในการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (1 ครั้ง) 

- ประชุมกับผู้ประเมินฯ เมื่อวันที่      
31 ต.ค. - 11 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 และชั้น 12 ส านักงาน ปปง. 

สนับสนุน 
ย. 1 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ เม.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

5. โครงการสัมมนาติดตามผลการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT 
(1 ครั้ง) 

จัดโครงการฯ ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559   
ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560   
 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน 
ย.1 

6. ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยง
ระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT 
และการประเมินมาตรฐานสากล 
(1 ครั้ง) 

จัดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559   
ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560             
ณ โรงแรมแมนดารนิ กรุงเทพมหานคร 

ยช.2 
ศช. 4.7 
รบ. 11.6 
งปม. 15 

ย.1 
7.  ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการ

ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
(4 ครัง้) 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559           
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559            
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2560            
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560          
ทั้ง 4 ครั้งจัด ณ ส านักงาน ปปง.   

สนับสนุน 
ย.1 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (3 แผนงาน) 
1. การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณและค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(2 ครั้ง/50 เล่ม) 

- จัดท าแผนปฏิบัติการฯ และค าขอ
งบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว 

สนับสนุน 
ย.4  

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (2 ครั้ง) 

จัดโครงการสัมมนาฯ ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 -16 ธ.ค. 2559     
ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ. ปราจีนบุร ี 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 2559    
ณ โรงแรมล าปางเวียงทอง จ. ล าปาง  

ยช. 2 
รบ. 11.6 
งปม. 8 

ย.1 

3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ 
บูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย   (1 ครั้ง) 

- จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ   
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 60 ณ โรงแรม 
ทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ  
จ. ปราจีนบุร ี

สนับสนุน 
ย.4 



- 9 - 
 

ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ เม.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน) 
1. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล ของส านักงาน ปปง. 
(1 ครั้ง/90 คน) 

- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559    
ณ โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 
กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ 

2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ระยะที่ 1 (1 ระบบ) 

- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว   
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 

งปม. 17 
ย.4 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (3 แผนงาน) 
1. ประชุมร่วมกับผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามค า
รับรองฯ (1 ครั้ง) 

- ประชุมร่วมกับผู้แทนส านักงาน ก.พ.ร.
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัดฯ 
(มาตรา 44) 12 ม.ค. 60 

สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดตัวชี้วัด
จากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล (1 ครั้ง) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมไมด้า   
จ. นครปฐม 

สนุบสนุน 
ย.4 

3. จัดประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

- ติดตามประเมินผลการrพัฒนาคุณภาพ
การริหารจัดการภาครัฐ ในคราวสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสมัครรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รางวัล
รายหมวด) ประจ าปีงบประมาณ 2560 
วันที่ 17 - 18 และ 25 พ.ย. 2559 ณ 
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ 
- จัดประชุมติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการของส านักงาน ปปง. ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 1 มี.ค. 60 

 

กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน) 
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

"แนวทางการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับข้ันตอนการ

- จัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559  
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน  
ย.1 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ เม.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

ด าเนินการในการแจ้งผลการด าเนินการไป
ยังผู้แจ้งเรื่องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส" 
(1 ครั้ง/50 คน) 

2. การด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และตัวชี้วัดความโปร่งใสที่ก าหนดภายใต้ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
ของหน่วยงานภาครัฐ (1 ครั้ง) 

- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559   
ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ส านักงาน ปปง. 

ย.4 

 

จากการติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน  2560 มีการด าเนินการ
นอกเหนือจากแผนงานและได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 แผนงาน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ เม.ย. 60 

ความสอดคล้อง
กับนโยบาย/

แผนหรือตัวช้ีวัด 
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน) 

1. การประชุมเพ่ือหารือ เรื่องการปรับปรุง
ร่างรายงานผลการประเมินการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 
ของประเทศไทย (Face-to-Face 
Meeting) และโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง "การก าหนดกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน” (1 ครั้ง) 

- จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 28 - 31 
มี.ค. 2560 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค 

ย.1 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน) 
1. โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

- ด าเนินการจัดโครงการในวันที่ 30 
มี.ค. 60 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

 

รบ. 11.6 
รมต. 3, 4, 5 

งปม. 8  
สนับสนุน ย.4 

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามความผิดมูลฐาน” 

- ด าเนินการจัดโครงการในวันที่ 31 
มี.ค. 60 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

รบ. 11.6 
รมต. 3, 4, 5 

งปม. 8  
สนับสนุน ย.4 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ เม.ย. 60 

ความสอดคล้อง
กับนโยบาย/

แผนหรือตัวช้ีวัด 
กองสื่อสารองค์กร (1แผนงาน) 

1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การก าหนดกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงาน
คดีในระบบบริหารจัดการงานคดี 
(AMCAM) เพ่ือให้รองรับกับระบบ
บริหารจัดการของระบบสารสนเทศหลัก
ขององค์กร (CORE BUSINESS) และ
การด าเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระท า
ความผิดตามมาตรา 58 วรรคสอง" 
ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2560 
(โครงการนอกแผน) 

- ด าเนินการจัดโครงการฯ เมื่อวันที่ 
15 -17 มี.ค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล 
จ. ระยอง 

สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ 

 

3.2  แผนงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน 
จากการติดตามการด าเนินงานโครง การ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงาน  
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่เป็นไป ตามแผน จ านวน 46 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 29.87 ของแผนงาน
ทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

 

ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

ส านักงานเลขานุการกรม (7 แผนงาน) 
1. การประชุม อ.ก.พ. 

ส านักงาน 
3 ครั้ง 2 ครั้ง 66.67 สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ 
2. การประชุมคณะกรรมการ 

จริยธรรมประจ า
ส านักงาน ปปง. (4 ครั้ง) 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ 

3. แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ส านักงาน ปปง. 
(1 แผน/ระดับ 5) 

ระดับ 5 
(แจ้งเวียนแผนฯ  ให้
กอง/ศูนย/์กลุม่ที่
เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ
ด าเนินการตามแผนฯ) 

ระดับ 2 
(อยู่ระหว่างจัดท า

ร่างแผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.

2560) 

40.00 ย.4 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

4. แผนพัฒนาความผาสุก
และความผูกพันของ
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ส านักงาน ปปง. 
(1 แผน/ระดับ 5) 

ระดับ 5 
(แจ้งเวียนแผนฯ    

ให้กอง/ศูนย/์กลุ่ม
ที่เก่ียวข้องทราบ
เพ่ือด าเนินการ

ตามแผนฯ) 

ระดับ 2 
(อยู่ระหว่างจัดท า

ร่างแผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.

2560) 

40.00 ย.4 

5. แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงาน 
ปปง. 
(1 แผน/ระดับ 5) 

ระดับ 5 
(ประกาศใช้แผน 

ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2560) 

 

ระดับ 3 
(ประชุมศูนย์

ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตส านักงาน ปปง. 
ครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 
15 ก.พ. 2560 เพ่ือ
พิจารณาร่างแผนฯ) 

60.00 ย.4 

6. แผนการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของส านักงาน 
ปปง. 
(1 แผน/ระดับ 5) 

ระดับ 5  
(ประกาศใช้แผนฯ) 

ระดับ 4  
(จัดประชุมครั้งที่ 
1/59 เมื่อวันที่  

24 ก.พ. 2560 เพ่ือ
พิจารณาร่างแผนฯ 
และอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการประกาศ 

ใช้แผนฯ) 

80.00 ย.4 

7. โครงการศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรให้มี
ความเหมาะสม (โครงการ
ปรับโครงสร้างและจัดหา
สถานที่ท าการส านักงาน 
ปปง. ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค) 
(1 โครงการ/ระดับ 5) 
 
 

ระดับ 5 (เสนอ
ข้อมูลปรับปรุง
โครงสร้างต่อท่ี

ประชุมคณะท างาน
ส่วนราชการ 
พิจารณา) 

ระดับ 4 (รายงานผล
การจัดประชุมฯ    

เสนอ ลปง. เพ่ือทราบ
และขอความเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะท างาน
จัดเตรียมข้อมูล

ประกอบการปรับปรุง
โครงสร้างฯ ส านักงาน 

ปปง.) 

80.00 ยช. 6 
ย.4 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

กองกฎหมาย (2 แผนงาน) 
1. งานด าเนินคดีอาญาตาม

กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (12 ครั้ง) 

7 ครั้ง 3 ครั้ง 42.86 รบ. 2.1, 11.6 
ย.2 

2. งานแก้ต่างต่อสู้คดีและ
ร้องทุกข ์(4 ครั้ง) 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ 

กองก ากับและตรวจสอบ (4 แผนงาน) 
1. การออกตรวจปฏิบัติการ

หรือการประเมินความ
เสี่ยงตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
(74 ครั้ง) 

24 ครั้ง 21 ครั้ง 87.50 ยช. 2 
ศช. 4.3 
รบ. 11.6 

ย.1 

2. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านการก ากับ
ตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
รายงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  
(4 ครั้ง /400 คน ร้อยละ 
96) 
 
 

4 ครั้ง/400 คน 
ร้อยละ 96 

3 ครั้ง/469 คน 
(ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
มีความรู้ความ
เข้าใจฯ ร้อยละ 

96.4)  

75.00 ยช. 2 
ศช. 4.3 
รบ. 11.6 
งปม. 8 

ย.1 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

3. ประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านการก ากับตรวจสอบ
สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพ 

6 ครั้ง 4 ครั้ง 67.67 ยช. 2 
ศช. 4.3 
รบ. 11.6 

ย.1 
4. การจัดท าสถิติจ านวน

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยและแจ้งสถิติ
ตอบรับรายงานการท า
ธุรกรรม 
(ระดับ 5) 

ระดับ 5 
(น าข้อมูลสถิติ
จ านวนรายงาน
ธุรกรรมที่ ลปง. 
เห็นชอบเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ปปง.) 

ระดับ 4  
(เสนอ ลปง. 
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อแจ้ง
สถิติจ านวนรายงาน
ธุรกรรมไปยัง
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง) 

80.00 ยช. 2 
ศช. 4.3 
รบ. 11.6 
สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ 
 

กองข่าวกรองทางการเงิน (5 แผนงาน) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. ป้องกัน    
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน   
แก่การก่อการร้าย     
พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ศช. 4.3 
รบ. 2.1,11.6 

งปม. 10,11,12 
ย.2 

 
 
 
 
 
 

1.1 ตรวจสอบฯ  
(80 เรื่อง) 

47 เรื่อง 41 เรื่อง 87.23 

1.2 อัยการยื่นค าร้องเป็น
บุคคลที่ถูกก าหนด 
(25 ราย) 

16 ราย 8 ราย 50.00  

1.3 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 90) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 75 83.33 

2. โครงการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ สืบสวน  
รวบรวมพยานหลกัฐาน
เพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดตามกฎหมาย
ฟอกเงินและกฎหมายอื่น 

   ศช. 4.3 
รบ. 2.1,11.6 
งปม. 2, 4-4.1 

ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไว้ด าเนินการ  
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 

2.2 ส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการ 
(490 เรื่อง) 

284 เรื่อง 235 เรื่อง 82.75 

3. โครงการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ สืบสวน ข้อมูล
รายงานเงินสดข้ามแดน
เพ่ือด าเนินการตาม
กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
หรือกฎหมายอื่น 
(12 เรื่อง) 

 8 เรื่อง 6 เรื่อง 75.00 ศช. 4.3 
รบ. 2.1,11.6 

ย.2 

4. การจัดท ารายงานผล   
การวิเคราะห์ธุรกรรมทาง
การเงินที่ส่งต่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
รับไว้ด าเนินการได ้
(ระดับ 5 = 96 เรื่อง) 

56 เรื่อง 22 เรื่อง 39.29 ศช. 4.3 
รบ. 2.1,11.6 

ย.1 

5. การวิเคราะห์ธุรกรรมต้อง
สงสัยเพื่อส่งต่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(ร้อยละ 50) 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 19.88 39.76 ศช. 4.3 
รบ. 2.1,11.6  

ย.1 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

กองคดี 1 (4 แผนงาน) 
1. โครงการสืบสวน 

ปราบปราม 
เพ่ือด าเนินการกับ
ทรัพย์สินของผู้กระท า
ความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงิน 
(ความผิดมูลฐานอื่น) 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

1.1 ส่งอัยการ  
(20 เรื่อง) 

11 เรื่อง 20 เรื่อง 181.82 งปม.1 
ย.2 

1.2 อัยการยื่นค าร้อง  
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

1.3 มีค าสั่ง ย.  
(24 เรื่อง/รายคดี) 

14 เรื่อง/รายคดี 8 เรื่อง/รายคดี 57.14 งปม.5  
(5.1-5.4) ย.2 

1.4 มีค าสั่ง ม.  
(40 เรื่อง/ค าสั่ง) 

23 เรื่อง/ค าสั่ง 32เรื่อง/ค าสั่ง 139.13 ย.2 

2. โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือด าเนินการ 
กับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดมูลฐาน 
ยาเสพติดตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยการ  
(17 เรื่อง) 

10 เรื่อง 3 เรื่อง 30.00 งปม.1 
ย.2 

2.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

2.3 มีค าสั่ง ย.  
(20 เรื่อง/รายคดี) 

11 เรื่อง/รายคดี 5 เรื่อง/รายคดี 45.45 งปม.5  
(5.1-5.4) ย.2 

2.4 มีค าสั่ง ม.  
(48 เรื่อง/ค าสั่ง) 
 

28 เรื่อง/ค าสั่ง 14 เรื่อง/ค าสั่ง 50.00 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

3. โครงการสืบสวนปราบปราม
เพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สิน
หรือผู้กระท าความผิดมูล
ฐานการค้ามนุษย์ ตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยการ 
(3 เรื่อง) 

2 เรื่อง 1 เรื่อง 50.00 งปม.1 
ย.2 

3.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

3.3 มีค าสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รายคด)ี 

2 เรื่อง/รายคดี 1 เรื่อง/รายคดี 50.00 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
3.4 มีค าสั่ง ม.  
(20 เรื่อง/ค าสั่ง) 

13 เรื่อง/ค าสั่ง 5 เรื่อง/ค าสั่ง 38.46 ย.2 

4. โครงการสืบสวนปราบปราม 
เพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริต
ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

4.1 ส่งอัยการ  
(2 เรื่อง) 

2 เรื่อง 1 เรื่อง 50.00 งปม.1 
ย.2 

4.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

4.3 มีค าสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รายคดี) 

2 เรื่อง/รายคดี 1 เรื่อง/รายคดี 50.00 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
4.4 มีค าสั่ง ม.  
(20 เรื่อง/ค าสั่ง) 
 
 

13 เรื่อง/ค าสั่ง 1 เรื่อง/ค าสั่ง 7.69 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

กองคดี 2 (4 แผนงาน) 
1. โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพ่ือ
ด าเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท าความผิดมูล
ฐานอ่ืนตามกฎหมาย
ฟอกเงินและกฎหมายอื่น 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

1.1 ส่งอัยการ  
(13 เรื่อง) 

8 เรื่อง 2 เรื่อง 25.00 งปม.1 
ย.2 

1.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

1.3 มีค าสั่ง ย.  
(15 เรื่อง/รายคดี) 

10 เรื่อง/รายคดี 7 เรื่อง/รายคดี 70.00 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
1.4 มีค าสั่ง ม.  
(33 เรื่อง/ค าสั่ง) 

20 เรื่อง/ค าสั่ง 30  เรื่อง/ค าสั่ง 150.00 ย.2 

2. โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือด าเนินการ 
กับทรัพย์สินของผู้กระท า 
ความผิดมูลฐานยาเสพติด 
ตามกฎหมายฟอกเงิน 
 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยการ  
(25 เรื่อง) 
 

16 เรื่อง 12 เรื่อง 75.00 งปม.1 
ย.2 

2.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

2.3 มีค าสั่ง ย. 30 
(เรื่อง/รายคดี) 

19 เรื่อง/รายคดี 3 เรื่อง/รายคดี 15.79 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
2.4 มีค าสั่ง ม. 55 
(เรื่อง/ค าสั่ง) 

34 เรื่อง/ค าสั่ง 18 เรื่อง/ค าสั่ง 52.94 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือด าเนินการ 
กับทรัพย์สินหรือ
ผู้กระท าความผิดมูลฐาน
การค้ามนุษย์ ตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยการ  
(3 เรื่อง) 

1 เรื่อง - - งปม.1 
ย.2 

3.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 - - งปม.3 
ย.2 

3.3 มีค าสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รายคดี) 

1 เรื่อง/รายคดี - - งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
3.4 มีค าสั่ง ม.  
(20 เรื่อง/ค าสั่ง) 

13 เรื่อง/ค าสั่ง  8 เรื่อง/ค าสั่ง 61.54 ย.2 

4. โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือ 
ด าเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริต
ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

4.1 ส่งอัยการ  
(2 เรื่อง) 

1 เรื่อง 2 เรื่อง 200.00 งปม.1 
ย.2 

4.2 อัยการยื่นค าร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

4.3 มีค าสั่ง ย.  
2 เรื่อง/รายคดี 
 

1 เรื่อง/รายคดี 1 เรื่อง/รายคดี 100.00 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
4.4 มีค าสั่ง ม.  
20 เรื่อง/ค าสั่ง 
 
 

13 เรื่อง/ค าสั่ง 5 เรื่อง/ค าสั่ง 38.46 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

กองคดี 3 (5 แผนงาน) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือ
ด าเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท าความผิดมูล
ฐานอ่ืนตามกฎหมาย
ฟอกเงินและกฎหมายอื่น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 
 

1.1 ส่งอัยการ  
(11 เรื่อง) 

6 เรื่อง 2 เรื่อง 33.33 งปม.1 
ย.2 

1.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

1.3 มีค าสั่ง ย.  
(12 เรื่อง/รายคดี) 

7 เรื่อง/รายคดี 2 เรื่อง/รายคดี 28.57 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
1.4 มีค าสั่ง ม.  
(32 เรื่อง/ค าสั่ง) 

18 เรื่อง/ค าสั่ง 7 เรื่อง/ค าสั่ง 38.89 ย.2 

2. การบูรณาการสืบสวน 
เพ่ือด าเนินการกับ
ทรัพย์สิน (ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการ) (5 เรื่อง) 

3 เรื่อง 1 เรื่อง 33.33 ยช. 1 
ศช. 4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
ย.2 

3. โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือด าเนินการ
กับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดมูลฐาน 
ยาเสพติดตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยการ  
(27 เรื่อง) 

16 เรื่อง 21 เรื่อง 131.25 งปม.1 
ย.2 

2.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 
 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

2.3 มีค าสั่ง ย.  
(32 เรื่อง/รายคดี) 

19 เรื่อง/รายคดี 22 เรื่อง/รายคดี 115.79 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
2.4 มีค าสั่ง ม.  
(56 เรื่อง/ค าสั่ง) 

32 เรื่อง/ค าสั่ง 23 เรื่อง/ค าสั่ง 71.88 ย.2 

4. 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือด าเนินการ 
กับทรัพย์สินหรือ
ผู้กระท าความผิดมูลฐาน
การค้ามนุษย์ ตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยการ  
(3 เรื่อง) 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 100.00 งปม.1 
ย.2 

3.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

3.3 มีค าสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รายคดี) 

2 เรื่อง/รายคดี 1 เรื่อง/รายคดี 50.00 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
3.4 มีค าสั่ง ม.  
(20 เรื่อง/ค าสั่ง) 

13 เรื่อง/ค าสั่ง 3 เรื่อง/ค าสั่ง 23.08 ย.2 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือด าเนินการ 
กับทรัพย์สินของผู้กระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

4.1 ส่งอัยการ  
(2 เรื่อง) 

1 เรื่อง - - งปม.1 
ย.2 

4.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 - - งปม.3 
ย.2 

4.3 มีค าสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รายคดี) 

1 เรื่อง/รายคดี - - 
 

งปม.5  
(5.1-5.4), ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

4.4 มีค าสั่ง ม.  
(20 เรื่อง/ค าสั่ง) 

13 เรื่อง/ค าสั่ง 4 เรื่อง/ค าสั่ง 30.77 ย.2 

กองคดี 4 (4 แผนงาน) 
1. โครงการสืบสวน 

ปราบปรามเพ่ือ
ด าเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท าความผิดมูล
ฐานอ่ืนตามกฎหมาย
ฟอกเงินและกฎหมายอื่น 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

1.1 ส่งอัยการ  
(6 เรื่อง) 

3 เรื่อง 2 เรื่อง 66.67 งปม.1 
ย.2 

1.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

1.3 มีค าสั่ง ย.  
(7 เรื่อง/รายคดี) 

5 เรื่อง/รายคดี 2 เรื่อง/รายคดี 40.00 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
1.4 มีค าสั่ง ม.  
(28 เรื่อง/ค าสั่ง) 

16 เรื่อง/ค าสั่ง 22 เรื่อง/ค าสั่ง 137.50 ย.2 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือด าเนินการกับ
ทรัพย์สินของผู้กระท า
ความผิดมูลฐาน 
ยาเสพติดตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยการ  
(32 เรื่อง) 

18 เรื่อง 14 เรื่อง 77.78 งปม.1 
ย.2 

2.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

2.3 มีค าสั่ง ย.  
(38 เรื่อง/รายคดี) 

23 เรื่อง/รายคดี 9 เรื่อง/รายคดี 39.13 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

2.4 มีค าสั่ง ม.  
(60 เรื่อง/ค าสั่ง) 

35 เรื่อง/ค าสั่ง 25 เรื่อง/ค าสั่ง 71.43 ย.2 

3. โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือด าเนินการ 
กับทรัพย์สินหรือ
ผู้กระท าความผิดมูลฐาน
การค้ามนุษย ์         
ตามกฎหมายฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยการ  
(3 เรื่อง) 

2 เรื่อง 1 เรื่อง 50.00 งปม.1 
ย.2 

3.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

3.3 มีค าสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รายคดี) 

1 เรื่อง/รายคดี 2 เรื่อง/รายคดี 200.00 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
3.4 มีค าสั่ง ม.  
(20 เรื่อง/ค าสั่ง) 

13 เรื่อง/ค าสั่ง 2 เรื่อง/ค าสั่ง 15.38 ย.2 

4. 
 
 
 
 
 

โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือ 
ด าเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริต
ต่อหน้าที่ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 
 
 
 

4.1 ส่งอัยการ (2 เรื่อง) 1 เรื่อง 4 เรื่อง 400.00 งปม.1 ย.2 
4.2 อัยการยื่นค าร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 ย.2 

4.3 มีค าสั่ง ย.  
(2 เรื่อง/รายคดี) 

2 เรื่อง/รายคดี 7 เรื่อง/รายคดี 350.00 งปม.5  
(5.1-5.4) ย.2 

4.4 มีค าสั่ง ม.  
(20 เรื่อง/ค าสั่ง) 

13 เรื่อง/ค าสั่ง 3 เรื่อง/ค าสั่ง 23.08 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (6 แผนงาน) 
1. การพัฒนาบุคลากรแบบ 

In House Trainning 
(7 ครั้ง/450 คน) 

6 ครั้ง  
/420 คน 

2 ครั้ง 
/51 คน 

33.33 สนับสนุน 
ย.4 

2. การประชุม
คณะกรรมการและ
คณะท างานจัดวาง
ระบบการควบคุม
ภายใน 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

50.00 สนับสนุน 
ย.4 

3. การประชุม
คณะกรรมการศูนย์
อ านวยการ 
และศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดส านักงาน 
ปปง. 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

50.00 สนับสนุน 
ย.4 

4. การส่งวิทยากรไป
เผยแพร่ความรู้ให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

40 ครั้ง 37 ครั้ง 92.50 สนับสนุน 
ย.4 

5. จัดประชุมคณะท างาน
พัฒนาหลักสูตร 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 สนับสนุน 
ย.4 

6. จัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ 
ส านักงาน ปปง. 
ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2559 

ขั้นตอนที่ 4 
ตรวจรับงานฉบับ
ภาษาไทย 4,000 
เล่ม และเบิกเงิน
ค่าจ้างท ารายงาน 

ขั้นตอนที่ 3 
ด าเนินการตาม

สัญญาจ้างฯ ฉบับ
ภาษาไทย 

75.00 สนับสนุน 
ย.4 

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (1 แผนงาน) 
1. งานส ารวจและตรวจสอบ

ทรัพย์สินเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัด
ไว้ตามกฎหมาย ปปง.  
(12 ครั้ง) 

8 ครั้ง 7 ครั้ง 87.50 ยช.6 
รบ.11.6 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ เม.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ เม.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวช้ีวัด 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน) 
1. งานประสานข้อมูล

เครือข่ายโทรศัพท์หรือ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อ
การสืบสวนสอบสวน 

7 เรื่อง 
 

6 เรื่อง 85.71 สนับสนุน ย.2 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 แผนงาน) 

1. ประชุมติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามค า
รับรองฯ                     
รอบ 12 เดือน 2559,  
6 เดือน 2560 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 สนับสนุน
ยุทธศาสตร ์

 

กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน) 
1. จ้างเหมาประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์กรและเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อองค์กร
ผ่านสื่อมวลชนประเภท
ต่างๆ พ.ศ. 2560  
(4 งวด/230 ครั้ง) 

งวดที ่3  
/91 ครั้ง  

 

งวดที่ 2  
/68 ครั้ง 

(ส่งมอบงานงวดที่ 2 
เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างเบิกจ่าย
งบประมาณงวดที่ 

2)  

66.67 สนับสนนุ 
ย.1 

2. การบริหารห้องข้อมูล
ข่าวสาร (ครั้ง) 

7 ครั้ง 6 ครั้ง 85.71 สนับสนุน 
ย.1 

 

 
3.3  แผนงานที่ถึงระยะเวลาด าเนินการ แต่ไม่ด าเนินการ 

จากการติดตามการด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงานที่
ยังไม่ได้ด าเนินการ แต่ถึงก าหนดที่ต้องด าเนินการแล้ว จ านวน 10 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของแผนงาน
ทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
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ล าดับ 
โครงการหรือ กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงานตามแผน 

ณ เม.ย. 60 

ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ข้อขัดข้อง 

ส านักงานเลขานุการกรม (1 แผนงาน) 
1. ประชุมคณะกรรมการก าหนดต าแหน่ง

ระดับสูงของ ส านักงาน ปปง. 
1 ครั้ง - 

กองข่าวกองทางการเงิน (1 แผนงาน) 
1. การตรวจสอบ/วิเคราะห์รายงานเงินสด

ผ่านแดน เพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรการ
เชิงป้องกัน 

1 รายงาน  - เนื่องจากรายงานธุรกรรมเงินสด
ข้ามแดนมีข้อมูลไม่ครบถ้วน        
ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลและจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์รายงานฯ 

กองคดี 1 (2 แผนงาน) 
1. การด าเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่

ได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 20 - เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัด
ด าเนินการในคดีส าคัญๆ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกอง ซึ่งเป็นคดีนโยบาย 
ท าให้ไม่สามารถมาด าเนินการในคดี   
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้ 
- มีพนักงานเจ้าหน้าต้องไปปฏิบัติงาน
ในชุดเฉพาะกิจท าให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีต้อง
ไปปฏิบัติงานรับผิดชอบส านวนที่อยู่
ในกองไมเ่พียงพอ 

2. การบูรณาการสืบสวน เพ่ือด าเนินการกับ
ทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการ) 
(5 คด/ีเรื่อง)  

2 คด/ีเรื่อง 

กองคดี 2 (2 แผนงาน) 
1. การด าเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่

ได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 20 - 

2. การบูรณาการสืบสวน เพ่ือด าเนินการกับ
ทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการ) (5 คด/ีเรื่อง)  
 

2 คด/ีเรื่อง - 

กองคดี 3 (1 แผนงาน) 
1. การด าเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย    

ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด 
(ร้อยละ 20) 
 

ร้อยละ 20 - 
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ล าดับ 
โครงการหรือ กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงานตามแผน 

ณ เม.ย. 60 

ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ข้อขัดข้อง 

กองคดี 4 (2 แผนงาน) 
1. การด าเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่

ได้รับผลกระทบจากการกระท าความผิด 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 20 - อัตราก าลังไม่เพียงพอ 
- พนักงานเจ้าหน้าทีต่้องรับผิดชอบ
คดีท่ีมีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้ 

 
2. การบูรณาการสืบสวน เพ่ือด าเนินการ   

กับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ทางราชการ) 
(5 คด/ีเรื่อง)  

2 คด/ีเรื่อง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (1 แผนงาน) 
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตาม 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้ายร่วมกับส านักงานอัยการสูงสุด 

1 ครั้ง 
ปรับก าหนดตาม

แผนงาน ด าเนินการ
ในเดือน เม.ย. 60 

- ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ขอ
ปรับในเดือน เม.ย. 60 ได้ ซึ่งจะ
ด าเนินการได้ในเดือนพฤษภาคม 60 
เนื่องจากได้รับแจ้งจากส านักงาน
อัยการสูงสุดว่าจะมีการโยกย้าย
อัตราก าลังภายในส านักงานฯ เสร็จ
สิ้นภายในเดือน เมษายน 60  
จึงมีความประสงค์ให้บุคลากรที่มีการ
โยกย้ายได้เข้าร่วมโครงการครบ 
ทุกคน ท าให้ด าเนินการได้ล่าช้ากว่า
แผนที่ปรับใหม ่

 
 

3.4 แผนงานที่ยกเลิกการด าเนินการ  
จากก ารติดตามการด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงาน 
ที่ยกเลิกการด าเนินการ จ านวน 5 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 
ตามแผน 

(12 เดือน) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ต้องยกเลิกการ
ด าเนินการ 

1. การประชุมคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย 

4 ครั้ง 
77,000 บาท 

กม. เนื่องจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
ไม่ได้เป็นอนุกรรมการใน
คณะกรรมการ ปปง. ตามค าสั่ง
คณะกรรมการ ปปง. ที่ 5/2559  
ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้
ปรับงบประมาณไปยังการประชุม
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 
ตามแผน 

(12 เดือน) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เหตุผลที่ต้องยกเลิกการ
ด าเนินการ 

จ านวน 47,700 บาท งานสนับสนุน
การปฏิบัติงาน จ านวน 24,800 บาท 
และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยข้าราชการ จ านวน 4,500 บาท 

2. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

3 ครั้ง 
103,275 

บาท 

กม. เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่ของ
กองข่าวกรองทางการเงิน ตามค าสั่ง
คณะกรรมการ ปปง. ที่ 5/2559 
ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ปรับ
งบประมาณไปงานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 103,275 บาท 

3. จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล 

2 ครั้ง 
1,680 บาท 

พบ. เนื่องจาก ได้รับแจ้งจากส านักงาน 
ก.พ.ร. ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ไม่มีการจัดสรรเงินรางวัล 
และด าเนินการคืนเงินส่วนกลาง 
1,680 บาท 
 

4. โครงการแถลงข่าว 4 ครั้ง  
8,000 บาท 

สอ. เนื่องจาก สอ. ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ของส านักงาน ปปง. และสร้าง 
การรับรู้ของประชาชนผ่าน
เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ไปยัง
สื่อมวลชนประเภทต่างๆ โดย
ได้รับความร่วมมือในการน าเสนอ
ข่าวด้วยดี และเห็นว่าช่องทาง
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพ และ     
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
แต่อย่างใด จึงขอยกเลิกโครงการ
แถลงข่าว 
 

5. จัดมหกรรม 
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

8 เรื่อง 
2,000,000 บ. 

บส. ยกเลิกโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 
เมษายน 2560 เนื่องจากไม่มี
ทรัพย์เพียงพอส าหรับการจัด
มหกรรม 
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3.5 แผนงานที่ขอปรับแผนการด าเนินการ  
จากการติดตามการด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผ นการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 มีแผนงาน   
ทีข่อปรับแผนการด าเนินการ จ านวน 18 แผนงาน 

 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน  

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

ส านักงานเลขานุการกรม (3 แผนงาน) 
1. การประชุม อ .ก.พ . 

กระทรวง 
4 ครั้ง  

(ม.ค. , ก.พ. , มี.ค.      
และ ส.ค. 60) 
24,000 บาท 

4 ครั้ง  
(มี.ค. , พ.ค. , ก.ค.      

และ ส.ค. 60) 
24,000 บาท 

ขอปรับแผนตามหนังสือ  
สลก . ที่ ปง 0001 .2/423  
ลงวันที่ 8 มี.ค. 2560 
 

2. การประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า
ส านักงาน ปปง. 

4 ครั้ง 
(ต.ค. 59, ม.ค. , เม.ย.  

และ ก.ค. 60) 
60,000 บาท 

4 ครั้ง 
(ก.พ. , มี.ค. , ส.ค.  

และ ก.ย. 60) 
60,000 บาท 

ขอปรับแผนตามหนังสือ  
สลก . ที่ ปง 0001 .2/256  
ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนดต าแหน่ง
ระดับสูงของ 
ส านักงาน ปปง. 

2 ครั้ง 
(ธ.ค. 59 และ ม.ค. 60) 

22,000 บาท 

2 ครั้ง 
(มี.ค. และ เม.ย. 60) 

22,000 บาท 

ขอปรับแผนตามหนังสือ  
สลก . ที่ ปง 0001 .2/256  
ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560 

กองก ากับและตรวจสอบ (3 แผนงาน) 
1. ประชุม

คณะอนุกรรมการ  
ด้านการก ากับตรวจสอบ
สถาบันการเงินและ    
ผู้ประกอบอาชีพ 

2 ครั้ง  
(ม.ค. และ เม.ย. 60) 

287,175 บาท 

9 ครั้ง  
(พ.ย. , ธ.ค. 59 ,  

ม.ค. , มี.ค. , พ.ค. , 
มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. และ 

ก.ย. 60)  
239,175 บาท 

ขอปรับแผน ตามหนังสือ  
กส . ที่ ปง 0003 .1/256  
ลงวันที่ 9 ก.พ. 2560 

2. โครงการทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน ส าหรับผู้มีหน้าที่
รายงาน 

15 แนวทาง 
ธ.ค. 59 

15 แนวทาง 
มิ.ย. 60 

  ด าเนินการทบทวนแนว
ทางการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
ส าหรับผู้มี  หน้าที่รายงาน
แล้วเสร็จจ านวน 15 แนวทาง 
เพ่ือจัดท าร่างและได้มกีารจัด
สัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน  

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 
60  ณ ห้องประชุม ชั้น 12 
ส านักงาน ปปง. 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 
60 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 
ส านักงาน ปปง. 

3.  การออกตรวจปฏิบัติการ 
หรือการประเมินความ
เสี่ยงตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงินของผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

74 ครั้ง 
(ธ.ค. 59/24 ครั้ง, 

มี.ค. 60/25 ครั้ง   และ 
มิ.ย. 60/25 ครั้ง) 

567,500 บาท  

74 ครั้ง 
(มี.ค. 60/24 ครั้ง   

และ ก.ย. 60/50 ครั้ง) 
567,500 บาท 

ขอปรับแผน ตามหนังสื อ  
กส . ที่ ปง 0003 .1/271  
ลงวันที่ 20 มี.ค. 2560 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (9 แผนงาน) 
1. การประชุม

คณะท างานพัฒนา
คุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐ หมวด 
6 การน าองค์การ 

3 ครั้ง  
(ธ.ค. 59 , เม.ย.  
และ ส.ค. 60) 

2 ครั้ง 
(มิ.ย. และ ก.ย. 60) 

เนื่องจากมีภารกิจงาน
เร่งด่วนที่ไม่ได้ก าหนดไว้  
ในแผนจึงไม่สามารถ  
จัดการประชุมได้ ประกอบกับ
อัตราก าลังไม่เพียงพอ   
และเจ้าหน้าที่ที่จะเป็น
ผู้รับผิดชอบงานเรื่อง
ดังกล่าว ติดขัดเกี่ยวกับ
กระบวนการโอนย้าย 

2. การประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด แผนงาน 
โครงการฯ 

4 ครั้ง 
(พ.ย. 59 , ก.พ. , 

พ.ค. และ ส.ค. 60) 

3 ครั้ง 
(พ.ย. 59 , พ.ค.  
และ ส.ค. 60) 

เนื่องจากมีภารกิจงาน
เร่งด่วนที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนจึงไม่สามารถจัดการ
ประชุมได้ และขณะนี้อยู่
ในระหว่างการรวบรวม
และจัดท าผลงานการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
แผนงาน โครงการฯ และ
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน  

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

จะด าเนินการจัดประชุม
ติดตามฯ ได้ในเดือน พ.ค. 
2560 

3. การประชุม
คณะท างานพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ หมวด 
1 การน าองค์การ 

3 ครั้ง 
(ธ.ค. 59 ,  

เม.ย.-พ.ค. 60 และ 
ส.ค.-ก.ย. 60) 

2 ครั้ง 
(เม.ย.-พ.ค. 60  

และ ส.ค.-ก.ย. 60) 

เนื่องจากมีภารกิจงาน
เร่งด่วนที่ส าคัญและได้รับ
มอบหมายเพิ่มเติม เช่น 
การประชุม
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะกรรมการ ปปง. กรณี
การใช้อ านาจตามมาตรา 25 
(3) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
การประชุม
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอ
คณะกรรมการ ปปง.  
จึงไม่ได้ด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าว ประกอบกับ
ช่วงเวลาทีก่ าหนดตามแผน
เป็นการด าเนินการของ 
พบ. ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การรวบรวมแผนพัฒนา
องค์การของแต่ละหมวด  
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องน าไปสู่
การประชุม จึงต้องมีการ
เลื่อนระยะเวลาด าเนินการต่อไป 

4. การประชุม
คณะท างานพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
หมวด 2  
การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

3 ครั้ง 
(ธ.ค. 59 ,  

เม.ย.-พ.ค. 60 และ 
ส.ค.-ก.ย. 60) 

2 ครั้ง 
(เม.ย.-พ.ค. และ  
ส.ค.-ก.ย. 60) 

5. การประชุม
คณะกรรมการ
ก าหนดยุทธศาสตร์
ส านักงาน ปปง. 
 

2 ครั้ง 
(ต.ค. 59 , ม.ค. 60) 

2 ครั้ง 
(ต.ค. 59 , มิ.ย. 60) 

เนื่องจากระยะเวลาตาม
แผนเดิม นั้น การประชุม
ทั้ง 2 ครัง้ มีระยะห่างน้อย
เกินไป จึงปรับแผนการจัด
ประชุมครั้งที่ 2  
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน  

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

 ในไตรมาสที่ 3 เพ่ือความ
ชัดเจนของข้อมูลการประชุม 

6. การประชุม
คณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

4 ครั้ง 
(ต.ค. 59 , ธ.ค. 59 , 
ก.พ. 60 และ พ.ค.

60) 

4 ครั้ง 
(ธ.ค. 59 ,ก.พ. 60 , 
พ.ค. 60 และ ก.ค. 

60 ) 

ไม่สามารถจัดการประชุม
ในช่วงเดือนตุลาคม 59 ได้
เนื่องจากเป็นเดือนแรก
ของปีงบประมาณ ผลการ
ด าเ นินงานและผลการใช้
จ่ายยังไม่ปรากฏชัด 

7. การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2560 

5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1  ต.ค. 59 
ขั้นตอนที่ 2  ต.ค. – 
พ.ย. 59 
ขั้นตอนที่ 3  ธ.ค. 59 
ขั้นตอนที่ 4  ม.ค. 60 
ขั้นตอนที่ 5  ก.ค. 60 

5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1  ต.ค. 59 
ขั้นตอนที่ 2  พ.ย. 59 
ขั้นตอนที่ 3  ธ.ค. 59 
ขั้นตอนที่ 4  มิ.ย. 60 
ขั้นตอนที่ 5  ก.ค. 60 

ต้องรอแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรจาก สลก. 
เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

8. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
การบูรณาการการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
ร่วมกับส านักงาน
อัยการสูงสุด 

1 ครั้ง 
(ธ.ค. 59) 

1 ครั้ง 
(เม.ย. 60) 

ไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนที่ขอปรับในเดือน 
เม.ย. 60 ได้ ซึ่งจะ
ด าเนินการได้ในเดือน
พฤษภาคม 60 เนื่องจาก
ได้รับแจ้งจากส านักงาน
อัยการสูงสุดว่าจะมีการ
โยกย้ายอัตราก าลังภายใน
ส านักงานฯ เสร็จสิ้นภายใน
เดือน เมษายน 60  
จึงมีความประสงค์ให้
บุคลากรที่มีการโยกย้ายได้
เข้าร่วมโครงการครบ 
ทุกคน ท าให้ด าเนินการได้
ล่าช้ากว่าแผนที่ปรับใหม ่

9. โครงการจ้างที่
ปรึกษาประเมินผล
ตามแผน 
ยุทธศาสตร์และ

1. ท าสัญญาเบิกเงิน 
ล่วงหน้า (40%)  
ต.ค. 59 
 

1. ท าสัญญาเบิกเงิน 
ล่วงหน้า (40%)  
ต.ค. 59 
 

- การท าสัญญาเกิดความ
ล่าช้า โดยสามารถลงนาม
ในสัญญาได้เม่ือวันที่  
17 ม.ค. 60 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน  

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
งบประมาณ 

2. ส่งงานงวดที่ 1 
ธ.ค. 59 
3. เบิกเงินงวดที่ 1 
ม.ค. 60 
4. ส่งงานงวดที่ 2 
พ.ค. 60 
5. เบิกเงินงวดที่ 2 
มิ.ย. 60 
6. ส่งงานงวดที่ 3 
เบิกเงินงวดที่ 3 เดือน
ก.ย. 60 
 

2. ส่งงานงวดที่ 1 
ธ.ค. 59 
3. เบิกเงินงวดที่ 1 
มิ.ย. 60 
4. ส่งงานงวดที่ 2 
พ.ค. 60 
5. เบิกเงินงวดที่ 2 
ก.ค. 60 
6. ส่งงานงวดที่ 3 / 
เบิกเงินงวดที่ 3  
เดือน พ.ย. 60  
(กันเหลือ่มปีงบประมาณ) 

- การตรวจสอบรายงาน
ขั้นต้น (งานงวดที่ 1) 
พบว่าต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนและแก้ไข
ข้อมลูในหลายประเด็นจึง
ส่งผลการด าเนินงานไม่
สามารถเป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดได้ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 แผนงาน) 
1. โครงการปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของส านักงาน ปปง. 
ระยะที่ 2 

4 งวด/1 ระบบ 
- งวดงานที่ 1 เดือน ธ.ค. 
- งวดงานที่ 2 เดือน ก.พ. 
- งวดงานที่ 3 เดือน ม.ิย. 
- งวดงานที่ 4 เดือน ส.ค. 

3 งวด 
- งวดงานที่ 1 เดือน เม.ย. 
- งวดงานที่ 2 เดือน ก.ค. 
- งวดงานที่ 3 เดือน ก.ย. 

 

ขอปรับแผน ตามหนังสือ  
ศท ที่ ปง 0011 .5/271  
ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560 

กองสื่อสารองค์กร (2 แผนงาน) 
1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
ส านักงาน ปปง. 

1 ครั้ง 
(ธ.ค. 59) 

1 ครั้ง 
(พ.ค. 60) 

เป็นโครงการที่บูรณาการใน
การท างานร่วมกันระหว่าง 
สอ. และ กส. ซึ่งต้องรอการ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายใหม่ 
ท าให้จัดซื้อจัดจ้างได้ล้าช้า 
ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว  
คาดว่าจะส่งมอบงานและ
เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน
พฤษภาคม 2560 

2. ผลิตสื่อประชาสัมพนธ์  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

1 ครั้ง 
(ธ.ค. 59) 

1 ครั้ง 
(พ.ค. 60) 

ระหว่างด าเนินการจัดจ้างฯ 
คาดว่าจะสามารถผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเสร็จ
สิ้นในไตรมาส 3 

 


