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1. บทน า 
 ด้วยส ำนักงำน ปปง. ได้ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรควบคุม ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มี
ประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด  ซึ่งแผนดังกล่ำวประกอบด้วยแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม ภำยใต้แผนงำนต่ำง ๆ จ ำนวน 5 แผนงำน ประกอบด้วย  
  แผนงำนที่ 1 แผนงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ 
  แผนงำนที่ 2 แผนงำนป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
  แผนงำนที่ 3 แผนงำนป้องกัน ปรำบปรำม กำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
  แผนงำนที่ 4 แผนงำนจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์  
  แผนงำนที่ 5 แผนงำนแก้ไขปัญหำและพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 โดยได้ก ำหนดแผนงำน โครงกำร งบประมำณและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักงำน ปปง. ซึ่งจะมีกำรติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ เป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือรับทรำบข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและน ำข้อมูลไปใช้
ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดแนวทำง แก้ไขปัญหำ ปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนหรือปรับเปลี่ยนค่ำเป้ำหมำยของ
โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรหรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมท่ีก ำหนดไว้ต่อไป 

2. วิธีการติดตาม 
 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ได้ก ำหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตำมแบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำเดือน 
(แบบฟอร์ม 60-1-2) และใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนกำรงบประมำณ 
กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส่วนกำรคลัง และส่วนพัสดุ อำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
และจำกเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบแผนงำน/โครงกำร และน ำมำสรุป วิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำน เพ่ือรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบส ำหรับพิจำรณำก ำหนด
แนวทำงและมำตรกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน  ปปง. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุเป้ำหมำยและสอดคล้องกับมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของรัฐบำล โดยจะติดตำมแผนงำนที่เบิกจ่ำยจำกงบด ำเนินงำนรำยกำรที่ส ำคัญ งบรำยจ่ำยอ่ืน 
(เฉพำะรำยกำรจ้ำงที่ปรึกษำ) และงบลงทุน จ ำแนกตำมกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลักดังนี้ ดังนี้ 

ประเด็นหลักท่ี 1 : แผนงำนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ประเด็นหลักท่ี 2 : แผนงำนที่ยังไม่ด ำเนินกำร 
ประเด็นหลักท่ี 3 : แผนงำนที่ยกเลิกกำรด ำเนินกำร 
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3. ผลการติดตามและประเมินผล 

สรุปผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำกงบด ำเนินงำนรำยกำรที่ส ำคัญ งบลงทุน งบรำยจ่ำยอ่ืน 
(เฉพำะรำยกำรจ้ำงที่ปรึกษำ) จ ำแนกตำมทุกกองศูนย์ กลุ่ม ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม – 30 มิถุนำยน 2560 
ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 

กอง ศูนย์ 
กลุ่ม 

จ านวน
แผนงาน 
ที่ติดตาม 

คิดเป็นร้อย
ละของ

แผนงาน
ทัง้หมด 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ยกเลิก

ด าเนินการ 
รวม 

เป็นไปตำม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตำมแผน 

รวม 
ยังไม่ถึง
ก ำหนด

ด ำเนินกำร 

ถึงก ำหนด
ด ำเนินกำร 

สลก. 18 11.69 11 7 6 1 - - - - 

กม. 12 7.79 2 7 2 5 1 1 - 2 

กส. 9 5.84 1 7 5 2 1 1 - - 

ขก. 9 5.84 - 9 4 5 - - - - 

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 - 5 - 5 1 - 1 - 

คท. 10 6.49 8 - - - 2 2 - - 

นย. 34 22.08 4 24 19 5 6 5 1 - 

บส. 11 7.14 - 10 9 1 - - - 1 

ศท. 9 5.84 2 7 6 1 - - - - 

พบ. 7 4.55 4 2 1 1 - - - 1 

สอ. 11 7.14 4 5 3 2 1 - 1 1 

รวม 154 100.00 36 96 55 41 17 9 8 5 

ร้อยละ 100.00 23.38 62.33 35.71 26.62 11.04 5.84 5.19 3.25 

***หมายเหตุ : 1. มีกำรขอปรับแผนงำน 21 แผนงำน คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของแผนงำนท่ีติดตำมทั้งหมด โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดังน้ี 
 1.1 ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วจ ำนวน 4 แผนงำน  
 1.2 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรและเป็นไปตำมแผนจ ำนวน 11 แผนงำน 
 1.3 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแต่ไม่เป็นไปตำมแผนจ ำนวน 2 แผนงำน 
 1.4 ยังไม่ด ำเนินกำรแต่ถึงก ำหนดกำรด ำเนินกำรแล้วจ ำนวน 1 แผนงำน 
 1.5 ยังไม่ถึงก ำหนดด ำเนินกำรจ านวน 3 แผนงำน 

2. มีกำรด ำเนินกำรนอกแผนงำนจ ำนวน 9 แผนงำน ได้แก่  
 2.1 กำรประชุมเพื่อหำรือ เรื่องกำรปรับปรุงร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินกำร ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลด้ำน AML/CFT  
ของประเทศไทย (Face-to-Face Meeting) และโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง "กำรก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน”  
 2.2 โครงกำรสัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542  
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 2.3 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร  ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมควำมผิดมูลฐำน”  
 2.4 โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง "กำรก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรจัดกำรงำนคดีในระบบ
บริหำรจัดกำรงำนคดี (AMCAM) เพื่อให้รองรับกับระบบบริหำรจัดกำรของระบบสำรสนเทศหลักขององค์กร (CORE BUSINESS) และ 
กำรด ำเนินกำรตำมประกำศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับลักษณะกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 58 วรรคสอง" ประจ ำงบประมำณ   
พ.ศ. 2560  
 2.5 โครงกำรจ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำน ปปง. ต่อสำธำรณะ 
 2.6 โครงกำรจ้ำงเหมำเพื่อจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ผ่ำนบุคคลต้นแบบที่มีจิตอำสำในกำรป้องกันกำรฟอกเงิน 
 2.7 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
 2.8 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรปฐมนิเทศและกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี ส ำหรับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ และข้ำรำชกำร
รับโอน” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
 2.9 โครงกำรฝึกอบรม เรื่อง “ยุทธวิธีกำรตรวจค้นจับกุมส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน” 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ (แยกตามก าหนดการด าเนินการ) ณ มิ.ย. 2560 
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3.1  แผนงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560 มีแผนงำนด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ จ ำนวน 36 แผนงำน คิดเป็น ร้อยละ 23.38 ของแผนงำนทั้งหมด ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (11 แผนงำน) 
1. โครงกำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหำรระดับสูง  
(2 ครั้ง) 

- ส่งข้ำรำชกำร (นำยเทพสุฯ ผอ. ขก) 
สมัครเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำ
นักบริหำรระดับสูง : ผู้น ำทีม่ีวิสัยทัศน์และ
คุณธรรม (นบส.1) ของ กพ. (ผอ.ขก. สละสิทธิ์)  
- ส่งรำยชื่อข้ำรำชกำรจ ำนวน 2 รำย 
(นำยเทพสุ บวรโชติดำรำ ผอ.ขก. และ
นำงชลธิชำ ดำวเรือง ผอ.คด 3) เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง 
(นปส.) รุ่นที่ 68 ของ กระทรวงมหำดไทย 

สนับสนุน 
ยช.6 

2. โครงกำรให้ควำมรู้ในกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ 
(1 ครั้ง)  

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

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

3. ค่ำตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำร
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำร
และค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กฎหมำยเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก.) (3 ครั้ง) 

- ประชุมคัดเลือกในสำยงำนนักวิเครำะห์นโยบำย
แผน ครั้งที่ 2/59 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 
- ประชุมประเมินผลงำนในสำยงำนนักสืบฯ  
ครั้งที่ 1/60 วันที่ 6 ม.ค. 2560 
- ประชุมประเมินผลงำนในสำยงำนนิติกร 
ครั้งที่ 1/60 วันที่ 6 ม.ค. 2560  

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 
(จัดประชุม  
ครั้งที่ 1/60 

พิจำรณำ 2 ครั้ง 
2 สำยงำน) 

4. กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ ำปี
งบประมำณ (1 ครั้ง/ขั้นตอนที่ 3) (ขั้นตอนที่ 3 
จัดท ำรำยงำนกำรเปรียบเทียบผลกำรค ำนวณ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่ำงปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 พร้อม
ทั้งวิเครำะห์ถึงสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลง และ
สรุปผลกำรวิเครำะห์ พร้อมทั้งรำยงำนตำม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน) 

- จัดส่งผลวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต พร้อมทั้งเปรียบเทียบผล 
กำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ระหว่ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 และ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 และประกำศ 
ลงในเว็บไซต์ส ำนักงำน ปปง. เมื่อวันที่  
28 ก.พ. 2560  

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

5. กำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ในหลักสูตรกำรพัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐ 
(4 รำย) 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแจ้ง
รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในเดือน
มีนำคม 2560หลักสูตรกำรพัฒนำ 
นักกฎหมำยภำครัฐระดับช ำนำญกำร 
ขึ้นไป รุ่นที่ 20 จ ำนวน 2 รำย  
ซึ่งผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้ว 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแจ้งรำยชื่อ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในเดือนพฤษภำคม 2560 
หลักสูตรกำรพัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐระดับ
ช ำนำญกำรขึ้นไป รุ่นที่ 21 จ ำนวน 2 รำย ซึ่ง
ผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้ว 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

6. แผนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ส ำนักงำน ปปง. 
(1 แผน 5 ระดับ) 

ได้ด ำเนินกำรตำมระดับขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนแล้ว ดังนี้ 
- ระดับ 1 ประเมินผลกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
ส ำนักงำน ปปง.ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2559 
- ระดับ 2 จัดท ำร่ำงแผนกำรส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของส ำนักงำน ปปง. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
- ระดับ 3 เชญิประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรม
ของส ำนักงำน ปปง. เพ่ือพิจำรณำแผนฯ 
- ระดับ 4 เสนอแผนฯให้ประธำน
คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำน 
ปปง. พิจำรณำและลงนำม 
- ระดับ 5 ประกำศใช้แผนฯ 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

7. โครงกำรปัจฉิมนิเทศข้ำรำชกำร  
(1 ครั้ง 1 คน) 

- ส ำนักงำน ก.พ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 
1013.4/8 ลว 10 เม.ย. 60 แจ้งก ำหนดโครงกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพของข้ำรำชกำร ประจ ำปี 
พ.ศ. 2560 โดย พ.ต.อ. สีหนำท ประยูรรัตน์  
แจ้งควำมประสงค์เข้ำรับกำรอบรม โดยก ำหนดเข้ำ
รับกำรอบรม ระหว่ำงวันที่ 3-7 กรกฎำคม 2560 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

8. กำรประชุม อ.ก.พ. กระทรวง (4 ครั้ง) - ประชุมครั้งที่ 3/59 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 59 
ณ ห้องประชุม 501 ส ำนักงำน ปปง.  
(ครั้งที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560)  
- ประชุมครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60 
ณ ห้องประชุม 1201 ส ำนักงำน ปปง.  
(ครั้งที่ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) 
- จัดประชุมครัง้ที่ 2/60 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 
ณ ห้องประชุม 1201 ส ำนักงำน ปปง.  
(ครั้งที่ 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) 
- จัดประชุมครั้งที่ 3/60 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 
ณ ห้องประชุม 501 ส ำนักงำน ปปง.  
(ครั้งที่ 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560) 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

9. แผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำน ปปง. (1 แผน 5 ระดับ) 

ได้ด ำเนินกำรตำมระดับขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนแล้ว ดังนี้ 
1. ประเมินและสรุปผลตำมแผนปฏิบัติกำร
ตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปี พ.ศ. 2559 
2. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรตำมแผนกล
ยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปี พ.ศ.2560 
3. จัดประชุมคณะท ำงำน PMQA 
หมวด 5 : กำรมุ่งเน้นบุคลำกรเพื่อ
พิจำรณำแผนฯ  
4. เสนอ ลปง. พิจำรณำลงนำมเห็นชอบแผนฯ 
5. แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
ที่เก่ียวข้องทรำบเพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนฯ 

สนับสนุน 
ย. 4 

10. แผนพัฒนำควำมผำสุกและควำมผูกพันของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำร ส ำนักงำน 
ปปง. (1 แผน 5 ระดับ) 

ได้ด ำเนินกำรตำมระดับขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนแล้ว ดังนี้ 
1. ประเมินและสรุปผลตำมแผนปฏิบัติกำร
ตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปี พ.ศ. 2559 

สนับสนุน 
ย. 4 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

2. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรตำมแผนกล
ยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนักงำน ปปง. ประจ ำปี พ.ศ. 2560 
3. จัดประชุมคณะท ำงำน PMQA หมวด 5 
: กำรมุ่งเน้นบุคลำกรเพ่ือพิจำรณำแผนฯ 
4. เสนอ ลปง. พิจำรณำ  ลงนำมเห็นชอบแผนฯ 
5. แจ้งเวียนแผนฯ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มที่
เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนฯ 

11. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตของส ำนักงำน ปปง.  
(1 แผน 5 ระดับ) 

ได้ด ำเนินกำรตำมระดับขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนแล้ว ดังนี้ 
1. ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
ส ำนักงำน ปปง.ประจ ำปี งปม. พ.ศ. 2559 
2.จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำน ปปง.
ประจ ำปี งปม. พ.ศ. 2560 
3. เชิญประชุมคณะกรรมกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริตส ำนักงำน ปปง. เพื่อพิจำรณำ 
4. เสนอ ลปง. พิจำรณำและลงนำมในแผนฯ 
5. ประกำศใช้แผน 

สนับสนุน 
ย. 4 

กองกฎหมำย (2 แผนงำน) 
1. โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัยข้ำรำชกำร 

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

สนับสนุน 
ย.4 

2. โครงกำรพัฒนำกฎหมำยเพ่ือรองรับด้ำน 
AML/CFT (1 ฉบับ) 

- จัดท ำกฎหมำยเพื่อรองรับด้ำน 
AML/CFT จ ำนวน 9 ฉบับ 

ยช. 6 
รบ. 11.6, ย.1 

กองก ำกับและตรวจสอบ (1 แผนงำน) 
1. กำรจัดท ำสถิติจ ำนวนรำยงำนธุรกรรมที่มี

เหตุอันควรสงสัยและแจ้งสถิติตอบรับ
รำยงำนกำรท ำธุรกรรม 
(5 ขั้นตอน) 

ด ำเนินกำรแล้วจ ำนวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ค้นข้อมูลจำกระบบ 
AERS/ERS ตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด   
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวม ประมวลผล สรุป

สนับสนุน 
ย.1 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

และวิเครำะห์สถิติจ ำนวนรำยงำนธุรกรรม
รวมทั้งแผนภูมิสถิติ    
ขั้นตอนที่ 3 จัดท ำเอกสำรสถิติจ ำนวน
รำยงำนธุรกรรม  
ขั้นตอนที่ 4 เสนอ ลปง. พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบเพ่ือแจ้งสถิติจ ำนวนรำยงำน
ธุรกรรมไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
ขั้นตอนที่ 5 น ำข้อมูลสถิติจ ำนวนรำยงำน
ธุรกรรมที่ ลปง. เห็นชอบ เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ของส ำนักงำน ปปง. 

กองควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (8 แผนงำน) 
1. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร 

เตรียมควำมพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ำรับ 
กำรประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล 
ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย (2 ครั้ง) 

- จัดประชุมฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  
9 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุม 1201  
ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. 
- จัดประชุมฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  
6 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม 1201  
ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. 

สนับสนุน 
ย.1 

2. กำรประชุมคณะท ำงำนจัดท ำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำกล  
ด้ำน AML/CFT 
(3 ครั้ง) 

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

สนับสนุน 
ย.1 

 

3. กำรจัดท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ MOU 
 กับหน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงินของ
ประเทศต่ำง ๆ (1 ประเทศ) 

- ประเทศศรีลังกำ ลงนำมบันทึก ควำมเข้ำใจ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2560   
- ประเทศกำนำ ลงนำมบันทึก ควำมเข้ำใจ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2560 

ยช. 2 
ศช. 4.4 
รบ. 11.6 

ย.1 
4. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรอำเซียนของส ำนักงำน ปปง. 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (1 ครั้ง) 

- จัดประชุมคณะกรรมกำรอำเซียนของส ำนักงำน 
ปปง. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 8 ก.พ. 2560 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. 
 

สนับสนุน 
ย.1 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

5. กำรประชุมกับคณะผู้ประเมิน (on-site 
visit) ในกำรประเมินกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (1 ครั้ง) 

- ประชุมกับผู้ประเมินฯ เมื่อวันที่      31 
ต.ค. - 11 พ.ย. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 
และชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. 

สนับสนุน 
ย. 1 

6. โครงกำรสัมมนำติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน AML/CFT 
(1 ครั้ง) 

จัดโครงกำรฯ ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559   
ณ โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพมหำนคร 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560   
 ณ โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพมหำนคร 

สนับสนุน 
ย.1 

7. ประชำสัมพันธ์โครงกำรประเมินควำมเสี่ยง
ระดับชำติ/ยุทธศำสตร์ด้ำน AML/CFT 
และกำรประเมินมำตรฐำนสำกล 
(1 ครั้ง) 

จัดประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559   
ณ โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพมหำนคร 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560             
ณ โรงแรมแมนดำริน กรุงเทพมหำนคร 

ยช.2 
ศช. 4.7 
รบ. 11.6 
งปม. 15 

ย.1 
8.  ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำวิชำกำร

ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย 
(4 ครั้ง) 

จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ ดังนี้ 
- ครั้งที ่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 ำนักงำน ปปง.   

สนับสนุน 
ย.1 

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ (4 แผนงำน) 
1. กำรประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้

จ่ำยงบประมำณและค ำของบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี (2 ครั้ง/50 เล่ม) 

- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ และค ำขอ
งบประมำณฯ เรียบร้อยแล้ว 

สนับสนุน 
ย.4  

2. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยร่วมกับหน่วยงำน
ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง (4 ครั้ง) 

จัดโครงกำรสัมมนำฯ ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 -16 ธ.ค. 2559     
ณ โรงแรมทวำรำวดี รีสอร์ท จ. ปรำจีนบุร ี
มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 132 คน  
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 2559    
ณ โรงแรมล ำปำงเวียงทอง จ. ล ำปำง 
มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 99 คน  

ยช. 2 
รบ. 11.6 
งปม. 8 

ย.1 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 - 23 ม.ค. 2560    
ณ โรงแรม มำริไทม์ ปำร์ค แอนด์ สปำ  
รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 
มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 136 คน  
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 - 27 เม.ย 2560    
โรงแรมเรือรัษฎำ อ.เมือง จ.ตรัง 
มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 106 คน 

3. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำร 
บูรณำกำรกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย    (1 ครั้ง) 

- จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรฯ   เมื่อ
วันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 60  
ณ โรงแรมหรรษำ เจบี อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 147 คน  

สนับสนุน 
ย.4 

4. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร  
เรื่อง กำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติตำม 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
ร่วมกับส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

- จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรฯ  
เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภำคม 2560  
ณ กำร์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยำ  
อ.บำงละมุง จ.ชลบุร ี
มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 77 คน 

สนับสนุน 
ย.4 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (2 แผนงำน) 
1. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ 

นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำ 
ควำมมั่นคงปลอดภัยและกำรคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล ของส ำนักงำน ปปง. 
(1 ครั้ง/90 คน) 

- จัดโครงกำรฯ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559    
ณ โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 
กรุงเทพมหำนคร  
มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 95 คน 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

2. โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศของส ำนักงำน 
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
ระยะที่ 1 (1 ระบบ) 

- เบิกจ่ำยเงินงวดที่ 7 เรียบร้อยแล้ว   เมื่อ
วันที่ 9 ธ.ค. 2559 

งปม. 17 
ย.4 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (4 แผนงำน) 
1. ประชุมร่วมกับผู้แทนส ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อ

ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำ
รับรองฯ (1 ครั้ง) 

- ประชุมร่วมกับผู้แทนส ำนักงำน ก.พ.ร.
เพ่ือพิจำรณำ (ร่ำง) รำยละเอียดตัวชี้วัดฯ 
(มำตรำ 44) 12 ม.ค. 60 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือถ่ำยทอดตัวชี้วัด
จำกระดับองค์กำรสู่ระดับหน่วยงำนและ
ระดับบุคคล (1 ครั้ง) 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมไมด้ำ   
จ. นครปฐม 

สนุบสนุน 
ย.4 

3. จัดประชุมติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

- ติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ในครำวสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรสมัครรำงวัล
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (รำงวัล
รำยหมวด) ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
วันที่ 17 - 18 และ 25 พ.ย. 2559  
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหำนคร 
- จัดประชุมติดตำมประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำน ปปง. ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 1 มี.ค. 60 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

4. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2560 

- จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ  
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 59  
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหำนคร (40 คน) 
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 และ 23 มี.ค. 60  
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหำนคร  
(55 คน และ 49 คน ตำมล ำดับ) 
ครั้งที่ 3 วันที่ 24 พ.ค. 60  
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหำนคร (61 คน) 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

กองสื่อสำรองค์กร (4 แผนงำน) 
1. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  

"แนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรในกำรแจ้งผลกำรด ำเนินกำรไป
ยังผู้แจ้งเรื่องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบำะแส" 
(1 ครั้ง/50 คน) 
 

- จัดโครงกำรฯ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559  
ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหำนคร มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน  
50 คน 

สนับสนุน  
ย.1 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

2. กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
และตัวชี้วัดควำมโปร่งใสที่ก ำหนดภำยใต้ 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 2540 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (1 ครั้ง) 

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

สนับสนุน  
ย.4 

3. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์
ส ำนักงำน ปปง. 

เป็นโครงกำรที่บูรณำกำรในกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำง สอ. และ กส. ด ำเนินกำร
จัดจ้ำงฯ และเปิดซองสอบรำคำเมื่อวันที่ 
14 มี.ค. 60 ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรส่งมอบ
งำนเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤษภำคม 60 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

4. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้กฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน และกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน 
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (10 ครั้ง) 

ด ำเนินกำรโครงกำรดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 59  
ณ เทศบำลต ำบลปลำยทำง จ.นนทบุรี  
- ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22-23 
พ.ย. 59 ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอโนนดินแดง  
และท่ีว่ำกำรอ ำเภอละหำนทรำย จ.บุรีรัมย์ 
- ครั้งที่ 4 และ 5 เมื่อวันที่ 14 - 15 ธ.ค. 
59 ณ อ ำเภอนำจะหลวย และอ ำเภอเดชอุดม 
จังหวัดอุบลรำชธำนี 
- ครั้งที่ 6 และ 7 เมื่อวันที่ 21 - 22 ธ.ค. 
59 ณ อ ำเภอเกำะคำ และอ ำเภอห้ำงฉัตร 
จังหวัดล ำปำง   
- ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60  
ณ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพฯ 
- ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 60  
ณ ส ำนักงำนเทศบำลนครปฐม จ.นครปฐม  
- ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 60  
ณ ส ำนักงำนเขตหนองแขม กรุงเทพฯ  
- ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60   
ณ ศำลำประชำคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สนับสนุน  
ย.1 
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จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560 มีกำรด ำเนินกำร
นอกเหนือจำกแผนงำนและได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 5 แผนงำน ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความสอดคล้อง
กับนโยบาย/

แผนหรือตัวชี้วัด 
กองควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (1 แผนงำน) 

1. กำรประชุมเพ่ือหำรือ เรื่องกำรปรับปรุง
ร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนสำกลด้ำน AML/CFT 
ของประเทศไทย (Face-to-Face 
Meeting) และโครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง "กำรก ำหนดกรอบ
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน” (1 ครั้ง) 

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

ย.1 

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ (3 แผนงำน) 
1. โครงกำรสัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ให้ผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

- ด ำเนินกำรจัดโครงกำรในวันที่  
30 มี.ค. 60 ณ โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ 
ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพมหำนคร  
มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 611 คน 

 

รบ. 11.6 
รมต. 3, 4, 5 

งปม. 8  
สนับสนุน ย.4 

2. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
“กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตตำมควำมผิดมูลฐำน” 

- ด ำเนินกำรจัดโครงกำรในวันที่  
31 มี.ค. 60 ณ โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ 
ถนนวิภำวดีรังสิต กรุงเทพมหำนคร  
มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 55 คน 

รบ. 11.6 
รมต. 3, 4, 5 

งปม. 8  
สนับสนุน ย.4 

3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
“กำรปฐมนิเทศและกำรเป็นข้ำรำชกำรที่
ดี ส ำหรับข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ และ
ข้ำรำชกำรรับโอน” ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

- ด ำเนินกำรจัดโครงกำรในวันที่  
1-14 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหำนคร, โรงแรมอิงธำร  
รีสอร์ท - ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชำติ  
อ.เมือง จ.นครนำยก และวัด
ปัญญำนันทำรำม อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี 
มีผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 58 คน 
 
 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ความสอดคล้อง
กับนโยบาย/

แผนหรือตัวชี้วัด 
กองสื่อสำรองค์กร (1แผนงำน) 

1. โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง 
"กำรก ำหนดกรอบแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรบริหำรจัดกำรงำน
คดีในระบบบริหำรจัดกำรงำนคดี 
(AMCAM) เพ่ือให้รองรับกับระบบ
บริหำรจัดกำรของระบบสำรสนเทศหลัก
ขององค์กร (CORE BUSINESS) และ
กำรด ำเนินกำรตำมประกำศหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะกำรกระท ำ
ควำมผิดตำมมำตรำ 58 วรรคสอง" 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

- ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ เมื่อวันที่ 
15 -17 มี.ค. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล 
จ. ระยอง มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 94 คน 

สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

 

3.2  แผนงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน 
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560 มีแผนงำน  
ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร และไม่เป็นไปตำมแผน จ ำนวน 41 แผนงำน คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของแผนงำน
ทั้งหมด ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (1 แผนงำน) 
1. โครงกำรศึกษำวิเครำะห์

เพ่ือจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงองค์กรให้มี
ควำมเหมำะสม (โครงกำร
ปรับโครงสร้ำงและจัดหำ
สถำนที่ท ำกำรส ำนักงำน 
ปปง. ในส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค) 
(1 โครงกำร/ระดับ 5) 
 

ระดับ 5 (เสนอ
ข้อมูลปรับปรุง
โครงสร้ำงต่อท่ี

ประชุมคณะท ำงำน
ส่วนรำชกำร 
พิจำรณำ) 

ระดับ 4 (รำยงำนผล
กำรจัดประชุมฯ    

เสนอ ลปง. เพ่ือทรำบ
และขอควำมเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดเตรียมข้อมูล

ประกอบกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงฯ  

ส ำนักงำน ปปง.) 

80.00 ยช. 6 
ย.4 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

กองกฎหมำย (5 แผนงำน) 
1. งำนด ำเนินคดีอำญำตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน (12 ครั้ง) 

9 ครั้ง 3 ครั้ง 33.33 รบ. 2.1, 11.6 
ย.2 

2. งำนแก้ต่ำงต่อสู้คดีและ
ร้องทุกข ์(4 ครั้ง) 

3 ครั้ง 2 ครั้ง 67.67 สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

3. กำรประชุมคณะกรรมกำร
เปรียบเทียบตำม
พระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 

3 ครั้ง 2 ครั้ง 67.67 สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

4. กำรบูรณำกำรจับกุม
ผู้กระท ำควำมผิดอำญำ
ฐำนฟอกเงิน (ค่ำตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำง
รำชกำร) 

55 เป้ำหมำย 47 เป้ำหมำย 85.45 ย.2 

5. จัดท ำหนังสือรวม
กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อ 
กำรร้ำย 

2,500 เล่ม 2,400 เล่ม 96.00 สนับสนุน 
ยุทธศำสตร์ 

กองก ำกับและตรวจสอบ (2 แผนงำน) 
1. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจด้ำนกำรก ำกับ
ตรวจสอบของผู้มีหน้ำที่
รำยงำนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและ

4 ครั้ง/400 คน 
ร้อยละ 96 

3 ครั้ง/469 คน 
(ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ  

มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจฯ  
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 มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
และกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย  
(4 ครั้ง /400 คน ร้อยละ 96) 

2. ประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำน
กำรก ำกับตรวจสอบสถำบัน
กำรเงินและผูป้ระกอบอำชีพ 
(11 ครั้ง) 

8 ครั้ง 6 ครั้ง 75.00 ยช. 2 
ศช. 4.3 

รบ. 11.6 , ย.1 

กองข่ำวกรองทำงกำรเงิน (5 แผนงำน) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรกำรด ำเนินกำรตำม 
พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำม
กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน แก่
กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. 2556 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

ศช. 4.3 
รบ. 2.1,11.6 

งปม. 10,11,12 
ย.2 

 1.1 ตรวจสอบฯ (80 เรื่อง) 61 เรื่อง 55 เรื่อง 90.16 
1.2 อัยกำรยื่นค ำร้องเป็น
บุคคลที่ถูกก ำหนด (25 รำย) 

20 รำย 20 รำย 100.00  

1.3 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 90) 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 100.00 

2. โครงกำรตรวจสอบ 
วิเครำะห์ สืบสวน  
รวบรวมพยำนหลักฐำน
เพ่ือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำ
ควำมผิดตำมกฎหมำย
ฟอกเงินและกฎหมำยอ่ืน 

   ยช. - ศช. 4.3 
รบ. 2.1,11.6 

ย. 2 

2.1 ร้อยละของจ ำนวน
เรื่องที่หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรับไว้ด ำเนินกำร
กับผู้กระท ำควำมผิดเทียบ
กับจ ำนวนเรื่องที่
ส ำนักงำน ปปง. ส่งให้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100  
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

2.2 จ ำนวนเรื่องที่ส่งให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำรกับผู้กระท ำ
ควำมผิดตำมกฎหมำย
ฟอกเงินและกฎหมำยอ่ืน 
(490 เรื่อง) 

368 เรื่อง 364 เรื่อง 98.91  

3. โครงกำรตรวจสอบ 
วิเครำะห์ สืบสวน ข้อมูล
รำยงำนเงินสดข้ำมแดน
เพ่ือด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
หรือกฎหมำยอ่ืน 
(12 เรื่อง) 

 10 เรื่อง 7 เรื่อง 70.00 ศช. 4.3 
รบ. 2.1,11.6 

ย.2 

4. กำรจัดท ำรำยงำนผล   
กำรวิเครำะห์ธุรกรรมทำง
กำรเงินที่ส่งต่อให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง     
รับไว้ด ำเนินกำรได้ 
(ระดับ 5 = 96 เรื่อง) 

72 เรื่อง 34 เรื่อง 47.22 ศช. 4.3 
รบ. 2.1,11.6 

ย.1 

5. กำรวิเครำะห์ธุรกรรมต้อง
สงสัยเพ่ือส่งต่อให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
(ร้อยละ 50) 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 18.00 36.00 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 มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

กองคดี 1 (4 แผนงำน) 
1. โครงกำรสืบสวน 

ปรำบปรำม 
เพ่ือด ำเนินกำรกับ
ทรัพย์สินของผู้กระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนตำม
กฎหมำยฟอกเงิน 
(ควำมผิดมูลฐำนอ่ืน) 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

1.1 ส่งอัยกำร  
(20 เรื่อง) 

15 เรื่อง 21 เรื่อง 140.00 งปม.1 
ย.2 

1.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง  
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

1.3 มีค ำสั่ง ย.  
(24 เรื่อง/รำยคดี) 

18 เรื่อง/รำยคดี 11 เรื่อง/รำยคดี 61.11 งปม.5  
(5.1-5.4) ย.2 

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

30 เรื่อง/ค ำสั่ง 48 เรื่อง/ค ำสั่ง 160.00 ย.2 

2. โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำร 
กับทรัพย์สินของ
ผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำน 
ยำเสพติดตำมกฎหมำย
ฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยกำร  
(17 เรื่อง) 

13 เรื่อง 4 เรื่อง 30.77 งปม.1 
ย.2 

2.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

2.3 มีค ำสั่ง ย.  
(20 เรื่อง/รำยคดี) 

15 เรื่อง/รำยคดี 7 เรื่อง/รำยคดี 46.67 งปม.5  
(5.1-5.4) ย.2 

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

36 เรื่อง/ค ำสั่ง 16 เรื่อง/ค ำสั่ง 44.44 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

3. โครงกำรสืบสวนปรำบปรำม
เพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
หรือผู้กระท ำควำมผิดมูล
ฐำนกำรค้ำมนุษย์ ตำม
กฎหมำยฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยกำร 
(3 เรื่อง) 

3 เรื่อง 1 เรื่อง 33.33 งปม.1 
ย.2 

3.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

3.3 มีค ำสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รำยคด)ี 

3 เรื่อง/รำยคดี 1 เรื่อง/รำยคดี 33.33 งปม.5  
(5.1-5.4) 

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

17 เรื่อง/ค ำสั่ง 6 เรื่อง/ค ำสั่ง 35.29 ย.2 

4. โครงกำรสืบสวนปรำบปรำม 
เพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท ำควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริต
ต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

4.1 ส่งอัยกำร  
(2 เรื่อง) 

2 เรื่อง 1 เรื่อง 50.00 งปม.1 
ย.2 

4.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

4.3 มีค ำสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รำยคด)ี 

3 เรื่อง/รำยคดี 1 เรื่อง/รำยคดี 33.33 งปม.5  
(5.1-5.4) 

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

17 เรื่อง/ค ำสั่ง 2 เรื่อง/ค ำสั่ง 11.76 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

กองคดี 2 (4 แผนงำน) 
1. โครงกำรสืบสวน 

ปรำบปรำมเพ่ือ
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท ำควำมผิดมูล
ฐำนอ่ืนตำมกฎหมำย
ฟอกเงินและกฎหมำยอ่ืน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

1.1 ส่งอัยกำร  
(13 เรื่อง) 

10 เรื่อง 4 เรื่อง 40.00 
 

งปม.1 
ย.2 

1.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

1.3 มีค ำสั่ง ย.  
(15 เรื่อง/รำยคดี) 

12 เรื่อง/รำยคดี 8 เรื่อง/รำยคดี 66.67 งปม.5  
(5.1-5.4) 

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

26 เรื่อง/ค ำสั่ง 41  เรื่อง/ค ำสั่ง 157.69 ย.2 

2. โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำร 
กับทรัพย์สินของผู้กระท ำ 
ควำมผิดมูลฐำนยำเสพติด 
ตำมกฎหมำยฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยกำร  
(25 เรื่อง) 

20 เรื่อง 13 เรื่อง 65.00 งปม.1 
ย.2 

2.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

2.3 มีค ำสั่ง ย. 30 
(เรื่อง/รำยคด)ี 

24 เรื่อง/รำยคดี 4 เรื่อง/รำยคดี 16.67 งปม.5  
(5.1-5.4) , ย.2 

2.4 มีค ำสั่ง ม. 55 
(เรื่อง/ค ำสั่ง) 
 
 
 

43 เรื่อง/ค ำสั่ง 20 เรื่อง/ค ำสั่ง 46.51 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสืบสวนปรำบปรำม
เพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
หรือผู้กระท ำควำมผิดมูล
ฐำนกำรค้ำมนุษย์ ตำม
กฎหมำยฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยกำร  
(3 เรื่อง) 

3 เรื่อง - - งปม.1 
ย.2 

3.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 - - งปม.3 
ย.2 

3.3 มีค ำสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รำยคด)ี 

3 เรื่อง/รำยคดี - - งปม.5  
(5.1-5.4) 

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

17 เรื่อง/ค ำสั่ง  8 เรื่อง/ค ำสั่ง 47.06 ย.2 

4. โครงกำรสืบสวนปรำบปรำม
เพ่ือด ำเนินกำรกับ
ทรัพย์สินของผู้กระท ำ
ควำมผิดต่อต ำแหน่ง
หน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่
ตำมกฎหมำยฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

4.1 ส่งอัยกำร  
(2 เรื่อง) 

1 เรื่อง 2 เรื่อง 200.00 งปม.1 
ย.2 

4.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

4.3 มีค ำสั่ง ย.  
2 เรื่อง/รำยคดี 
 

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

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

17 เรื่อง/ค ำสั่ง 6 เรื่อง/ค ำสั่ง 35.29 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

กองคดี 3 (5 แผนงำน) 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือ
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท ำควำมผิดมูล
ฐำนอ่ืนตำมกฎหมำย
ฟอกเงินและกฎหมำยอ่ืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 
 

1.1 ส่งอัยกำร  
(11 เรื่อง) 

8 เรื่อง 2 เรื่อง 25.00 งปม.1 
ย.2 

1.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

1.3 มีค ำสั่ง ย.  
(12 เรื่อง/รำยคดี) 

9 เรื่อง/รำยคดี 2 เรื่อง/รำยคดี 22.22 งปม.5  
(5.1-5.4) 

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

24 เรื่อง/ค ำสั่ง 13 เรื่อง/ค ำสั่ง 54.17 ย.2 

2. กำรบูรณำกำรสืบสวน 
เพ่ือด ำเนินกำรกับ
ทรัพย์สิน (ค่ำตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงำนให้ทำง
รำชกำร) (5 เรื่อง) 

4 เรื่อง 1 เรื่อง 25.00 ยช. 1 
ศช. 4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
ย.2 

3. โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำร
กับทรัพย์สินของผู้กระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนยำเสพติด 
ตำมกฎหมำยฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยกำร  
(27 เรื่อง) 

21 เรื่อง 29 เรื่อง 138.10 งปม.1 
ย.2 

3.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(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 มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

3.3 มีค ำสั่ง ย.  
(32 เรื่อง/รำยคดี) 

24 เรื่อง/รำยคดี 25 เรื่อง/รำยคดี 104.17 งปม.5  
(5.1-5.4) 

ย.2 
3.4 มีค ำสั่ง ม.  
(56 เรื่อง/ค ำสั่ง) 

42 เรื่อง/ค ำสั่ง 31 เรื่อง/ค ำสั่ง 73.81 ย.2 

4. 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำร 
กับทรัพย์สินหรือ
ผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำน
กำรค้ำมนุษย์ ตำม
กฎหมำยฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

4.1 ส่งอัยกำร  
(3 เรื่อง) 

2 เรื่อง 1 เรื่อง 50.00 งปม.1 
ย.2 

4.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

4.3 มีค ำสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รำยคด)ี 

3 เรื่อง/รำยคดี 1 เรื่อง/รำยคดี 33.33 งปม.5  
(5.1-5.4) 

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

17 เรื่อง/ค ำสั่ง 4 เรื่อง/ค ำสั่ง 23.53 ย.2 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำร 
กับทรัพย์สินของผู้กระท ำ
ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่
หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำม
กฎหมำยฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

5.1 ส่งอัยกำร  
(2 เรื่อง) 

1 เรื่อง - - งปม.1 
ย.2 

5.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 - - งปม.3 
ย.2 

5.3 มีค ำสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รำยคด)ี 

2 เรื่อง/รำยคดี 1 เรื่อง/รำยคดี 50.00 
 

งปม.5  
(5.1-5.4), ย.2 



- 26 - 
 

ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

5.4 มีค ำสั่ง ม.  
(20 เรื่อง/ค ำสั่ง) 

17 เรื่อง/ค ำสั่ง 5 เรื่อง/ค ำสั่ง 29.41 ย.2 

กองคดี 4 (5 แผนงำน) 
1. โครงกำรสืบสวน 

ปรำบปรำมเพ่ือ
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท ำควำมผิดมูล
ฐำนอ่ืนตำมกฎหมำย
ฟอกเงินและกฎหมำยอ่ืน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

1.1 ส่งอัยกำร  
(6 เรื่อง) 

4 เรื่อง 2 เรื่อง 50.00 งปม.1 
ย.2 

1.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 , ย.2 

1.3 มีค ำสั่ง ย.  
(7 เรื่อง/รำยคด)ี 

7 เรื่อง/รำยคดี 2 เรื่อง/รำยคดี 28.57 งปม.5  
(5.1-5.4) , ย.2 

1.4 มีค ำสั่ง ม.  
(28 เรื่อง/ค ำสั่ง) 
 

21 เรื่อง/ค ำสั่ง 26 เรื่อง/ค ำสั่ง 123.81 ย.2 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรสืบสวนปรำบปรำม 
เพ่ือด ำเนินกำรกับ
ทรัพย์สินของผู้กระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนยำเสพติด 
ตำมกฎหมำยฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยกำร (32 เรื่อง) 24 เรื่อง 14 เรื่อง 58.33 งปม.1 , ย.2 
2.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 , ย.2 

2.3 มีค ำสั่ง ย.  
(38 เรื่อง/รำยคดี) 

30 เรื่อง/รำยคดี 10 เรื่อง/รำยคดี 33.33 งปม.5  
(5.1-5.4) , ย.2 

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

45 เรื่อง/ค ำสั่ง 27 เรื่อง/ค ำสั่ง 60.00 ย.2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

3. โครงกำรสืบสวนปรำบปรำม
เพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
หรือผู้กระท ำควำมผิดมูล
ฐำนกำรค้ำมนุษย์ ตำม
กฎหมำยฟอกเงิน 

   ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยกำร  
(3 เรื่อง) 

3 เรื่อง 1 เรื่อง 33.33 งปม.1 
ย.2 

3.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 
ย.2 

3.3 มีค ำสั่ง ย.  
(3 เรื่อง/รำยคด)ี 

2 เรื่อง/รำยคดี 2 เรื่อง/รำยคดี 100.00 งปม.5  
(5.1-5.4) 

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

17 เรื่อง/ค ำสั่ง 3 เรื่อง/ค ำสั่ง 17.65 ย.2 

4. 
 
 
 
 
 

โครงกำรสืบสวน 
ปรำบปรำมเพ่ือ 
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท ำควำมผิดต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริต
ต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำย
ฟอกเงิน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยช.1  
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 
 
 
 

4.1 ส่งอัยกำร (2 เรื่อง) 1 เรื่อง 7 เรื่อง 700.00 งปม.1 ย.2 
4.2 อัยกำรยื่นค ำร้อง 
(ร้อยละ 95) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3 ย.2 

4.3 มีค ำสั่ง ย.  
(2 เรื่อง/รำยคด)ี 

2 เรื่อง/รำยคดี 9 เรื่อง/รำยคดี 450.00 งปม.5  
(5.1-5.4) ย.2 

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

17 เรื่อง/ค ำสั่ง 3 เรื่อง/ค ำสั่ง 17.65 ย.2 

5. กำรบูรณำกำรสืบสวน เพ่ือ
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน 
(ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำน
ให้ทำงรำชกำร) 

4 เรื่อง/รำยคดี 1 เรื่อง/รำยคดี 25.00 ยช. 1 
ศช. 4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
ย. 2 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ (5 แผนงำน) 
1. กำรพัฒนำบุคลำกรแบบ 

In House Trainning 
(7 ครั้ง/450 คน) 

6 ครั้ง  
/420 คน 

2 ครั้ง 
/51 คน 

 

33.33 สนับสนุน 
ย.4 

  - ครั้งที่ 1 โครงกำร
ฝึกอบรม เรื่องพัฒนำ
วิทยำกร ณ โรงแรม  
พฤษำ บูติค รีสอร์ท  
จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 
16 – 20 ม.ค. 60  
มีผู้เข้ำร่วม 18 คน 

  

  - ครั้งที่ 2 โครงกำร
ฝึกอบรม เรื่อง พัฒนำ
ทักษะกำรด ำเนินคดี
ในชั้นศำลฯ โรงแรม 
ใบหยกสกำยกรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 10-11 ม.ค. 
60 มีผู้เข้ำร่วม 33 คน 

  

2. กำรประชุมคณะกรรมกำร
และคณะท ำงำนจัดวำง
ระบบกำรควบคุมภำยใน 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 
 

50.00 สนับสนุน 
ย.4 

3. กำรจัดท ำยุทธศำสตร์
กำรวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 
(เสนอผู้บริหำรให้
ควำมเห็นชอบร่ำง

ยุทธศำสตร์ฯ) 

ขั้นตอนที่ 1 
(จัดท ำร่ำง

ยุทธศำสตร์กำรวิจัย) 

33.33 สนับสนุน 
ย.4 

4. จัดประชุมคณะท ำงำน
พัฒนำหลักสูตร 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 สนับสนุน 
ย.4 

5. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำร
ปฏิบัติตำมวฒันธรรม
องค์กร ประจ ำปี 2560 
และสร้ำงจติส ำนึกให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ปปง. 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 สนับสนุน 
ย.4 
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ล าดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 
 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 
ตามแผน  

ณ มิ.ย. 60 
(1) 

ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 
(2) 

ร้อยละของผล 
การด าเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน
หรือตัวชี้วัด 

กองบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (1 แผนงำน) 
1. งำนส ำรวจและตรวจสอบ

ทรัพย์สินเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรทรัพย์สินที่ยึดอำยัด
ไว้ตำมกฎหมำย ปปง.  
(12 ครั้ง) 

10 ครั้ง 8 ครั้ง 80.00 ยช.6 
รบ.11.6 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (1 แผนงำน) 
1. งำนประสำนข้อมูล

เครือข่ำยโทรศัพท์หรือ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
กำรสืบสวนสอบสวน 

9 เรื่อง 
 

6 เรื่อง 66.67 สนับสนุน ย.2 
 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (1 แผนงำน) 

1. ประชุมติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมค ำ
รับรองฯ รอบ 12 เดือน 
2559, 6 เดือน 2560 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 สนับสนุน
ยุทธศำสตร์ 

 

กองสื่อสำรองค์กร (2 แผนงำน) 
1. จ้ำงเหมำประชำสัมพันธ์

เสริมสร้ำงภำพลักษณ์
องค์กรและเสริมสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นของ
ประชำชนที่มีต่อองค์กร
ผ่ำนสื่อมวลชนประเภท
ต่ำงๆ พ.ศ. 2560  
(4 งวด/230 ครั้ง) 

งวดที ่3  
/91 ครั้ง  

 

งวดที่ 2  
/68 ครั้ง 

(ส่งมอบงำนงวดที่ 2 
เรียบร้อยแล้ว ก ำลัง
ด ำเนินกำรงวดที่ 3)  

66.67 สนับสนุน 
ย.1 

2. ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
 

1 ครั้ง - -  
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3.3  แผนงานที่ถึงระยะเวลาด าเนินการ แต่ไม่ด าเนินการ 
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560  
มีแผนงำนที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร แต่ถึงก ำหนดที่ต้องด ำเนินกำรแล้ว จ ำนวน 8 แผนงำน คิดเป็นร้อยละ 5.19  
ของแผนงำนทั้งหมด ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 

  

ล าดับ 
โครงการหรือ กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ข้อขัดข้อง 

กองคดี 1 (2 แผนงำน) 
1. กำรด ำเนินกำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยที่

ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำควำมผิด 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 20 - เนื่องจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องเร่งรัด
ด ำเนินกำรในคดีส ำคัญๆ ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของกอง ซึ่งเป็นคดีนโยบำย 
ท ำให้ไม่สำมำรถมำด ำเนินกำรในคดี   
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของตนเองได้ 
- มีพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่้องไปปฏิบัติงำน
ในชุดเฉพำะกิจท ำให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่ต้อง
ไปปฏบิัติงำนรับผิดชอบส ำนวนที่อยู่
ในกองไม่เพียงพอ 

2. กำรบูรณำกำรสืบสวน เพ่ือด ำเนินกำรกับ
ทรัพย์สิน (ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำน 
ให้ทำงรำชกำร) 
(5 คดี/เรื่อง)  

2 คดี/เรื่อง 

กองคดี 2 (2 แผนงำน) 
1. กำรด ำเนินกำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยที่

ได้รับผลกระทบจำกกำรกระท ำควำมผิด 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 20 - 

2. กำรบูรณำกำรสืบสวน เพ่ือด ำเนินกำรกับ
ทรัพย์สิน (ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติงำนให้ทำง
รำชกำร) (5 คดี/เรื่อง)  
 

2 คดี/เรื่อง - 

กองคดี 3 (1 แผนงำน) 
1. กำรด ำเนินกำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำย ที่ได้รับ

ผลกระทบจำกกำรกระท ำควำมผิด (ร้อยละ 20) 
ร้อยละ 20 - 

กองคดี 4 (1 แผนงำน) 
1. กำรด ำเนินกำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยที่ได้รับ

ผลกระทบจำกกำรกระท ำควำมผิด (ร้อยละ 20) 
ร้อยละ 20 - อัตรำก ำลังไม่เพียงพอ 

- พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องรับผิดชอบ
คดีที่มีขนำดใหญ่จึงไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้บรรลุตัวชี้วัดได้ 
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ล าดับ 
โครงการหรือ กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ด าเนินงานตามแผน 

ณ มิ.ย. 60 

ผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค 
ข้อขัดข้อง 

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ (1 แผนงำน) 
1. กำรประชุมคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำร

บริหำร จัดกำรภำครฐั หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบ 
กำรปฏิบัติกำร 

2 ครั้ง ยังไม่ด ำเนินกำรเนื่องจำกมีภำรกิจงำน
เร่งด่วนที่ไม่ได้ก ำหนดไว้ในแผนจึงไม่
สำมำรถจัดกำรประชุมได้ 

กองสื่อสำรองค์กร (1 แผนงำน) 
1. จ้ำงเหมำวันคล้ำยวันสถำปนำครบรอบ  

18 ปี ส ำนักงำน ปปง. 
1 ครั้ง/2 งวดงำน อยู่ระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง คำดว่ำ

สำมำรถด ำเนินกำรงวดงำนที่ 1 ได้
ภำยในเดือนสิงหำคม 2560 

 

3.4 แผนงานที่ยกเลิกการด าเนินการ  
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560  
มีแผนงำนที่ ยกเลิกกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 5 แผนงำน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของแผนงำนทั้ งหมด  
ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน  
เป้าหมายการด าเนินการ 

ตามแผน (12 เดือน) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
เหตุผลที่ต้องยกเลิกการด าเนินการ 

1. กำรประชุม
คณะอนุกรรมกำร
วินิจฉัย 

4 ครั้ง 
77,000 บำท 

กม. เนื่องจำกคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัยไม่ได้
เป็นอนุกรรมกำรในคณะกรรมกำร ปปง. 
ตำมค ำสั่งคณะกรรมกำร ปปง. ที่ 5/2559  
ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ปรับ
งบประมำณไปยังกำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรที่ปรึกษำกฎหมำย 
จ ำนวน 47,700 บำท งำนสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน จ ำนวน 24,800 บำท และ
โครงกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับวินัย
ข้ำรำชกำร จ ำนวน 4,500 บำท 

2. กำรประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ประสำนงำน
ปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 

3 ครั้ง 
103,275 บำท 

กม. เนื่องจำกเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกอง
ข่ำวกรองทำงกำรเงิน ตำมค ำสั่ง
คณะกรรมกำร ปปง. ที่ 5/2559  
ลงวันที่ 23 ก.ย. 2559 และได้ปรับ
งบประมำณไปงำนสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน จ ำนวน 103,275 บำท 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ/

แผนงาน  
เป้าหมายการด าเนินการ 

ตามแผน (12 เดือน) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
เหตุผลที่ต้องยกเลิกการด าเนินการ 

3. จัดประชุม
คณะกรรมกำรพิจำรณำ
จัดสรรเงินรำงวัล 

2 ครั้ง 
1,680 บำท 

พบ. เนื่องจำก ได้รับแจ้งจำกส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ไม่มีกำรจัดสรรเงินรำงวัลและด ำเนินกำร
คืนเงินส่วนกลำง 1,680 บำท 

4. โครงกำรแถลงข่ำว 4 ครั้ง  
8,000 บำท 

สอ. เนื่องจำก สอ. ได้ด ำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ปปง. และสร้ำง กำรรับรู้
ของประชำชนผ่ำนเอกสำรข่ำว
ประชำสัมพันธ์ ไปยังสื่อมวลชน
ประเภทต่ำงๆ โดยได้รับควำมร่วมมือ
ในกำรน ำเสนอข่ำวด้วยดี และเห็นว่ำ
ช่องทำงดังกล่ำวมีประสิทธิภำพ และ     
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรแต่
อย่ำงใด จึงขอยกเลิกโครงกำรแถลงข่ำว 

5. จัดมหกรรม 
ขำยทอดตลำด
ทรัพย์สิน 

8 เรื่อง 
2,000,000 บ. 

บส. ยกเลิกโครงกำรตั้งแต่ วันที่ 1 เมษำยน 
2560 เนื่องจำกไม่มีทรัพย์เพียงพอ
ส ำหรับกำรจัดมหกรรม 

 

3.5 แผนงานที่ขอปรับแผนการด าเนินการ  
จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ระหว่ำงวันที่  1 ตุลำคม 2559 – 30 มิถุนำยน 2560  
มีแผนงำน ทีข่อปรับแผนกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 21 แผนงำน คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของแผนงำนที่ติดตำมทั้งหมด 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  
เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (5 แผนงำน) 
1. กำรประชุ ม  อ .ก .พ . 

กระทรวง 
4 ครั้ง  

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

4 ครั้ง  
(มี.ค. , พ.ค. , ก.ค.      

และ ส.ค. 60) 
24,000 บำท 

ขอปรับแผนตำมหนังสือ สลก.  
ที่ ปง 0001.2/423 ลงวันที่ 8 มี.ค. 
2560 

2. กำรประชุ ม  อ .ก .พ . 
ส ำนักงำน 

4 ครั้ง  
(ธ.ค. , ก.พ. , เม.ย.      

และ มิ.ย. 60) 
13,600 บำท 

4 ครั้ง  
(ธ.ค. , มี.ค. , มิ.ย.      

และ ก.ย. 60) 
13,600 บำท 

 

ขอปรับแผนตำมหนังสือ สลก.  
ที่  ป ง 0 001 .2 /1253 ล งวั น ที่  
12 ก.ค. 2560 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  
เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

3. กำรประชุม
คณะกรรมกำร
จริยธรรมประจ ำ
ส ำนักงำน ปปง. 

4 ครั้ง 
(ต.ค. 59, ม.ค. , เม.ย.  

และ ก.ค. 60) 
60,000 บำท 

4 ครั้ง 
(ก.พ. , มี.ค. , ส.ค.  

และ ก.ย. 60) 
60,000 บำท 

ขอปรับแผนตำมหนังสือ สลก.  
ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 
2560 

4. ประชุมคณะกรรมกำร
ก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง
ของ ส ำนักงำน ปปง. 

2 ครั้ง 
(ธ.ค. 59 และ ม.ค. 60) 

22,000 บำท 

2 ครั้ง 
(มิ.ย. และ ก.ค. 60) 
22,000 บำท 

ขอปรับแผนตำมหนั งสือ สลก.  
ที่ ปง 0001.2/256 ลงวันที่ 9 ก.พ. 
2560 

5. แผนพัฒนำควำมผำสุก
และควำมผูกพันของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำร ส ำนักงำน ปปง. 

1 แผน 5 ระดับ 
เดือน ธ.ค. 60 

1 แผน 5 ระดับ 
เดือน พ.ค. 60 

ขอปรับแผนตำมหนังสือ สลก.  
ที่ ปง 0001.2/798 ลงวันที่ 15 
พฤษภำคม 2560 

กองก ำกับและตรวจสอบ (3 แผนงำน) 
1. ประชุมคณะอนุกรรมกำร  

ด้ำนกำรก ำกับตรวจสอบ
สถำบันกำรเงินและ     
ผู้ประกอบอำชีพ 

2 ครั้ง  
(ม.ค. และ  
เม.ย. 60) 

287,175 บำท 

9 ครั้ง  
(พ.ย. , ธ.ค. 59 ,  

ม.ค. , มี.ค. , พ.ค. , มิ.ย. , 
ก.ค. , ส.ค. และ ก.ย. 60)  

ขอปรับแผน ตำมหนังสือ กส. ที่ ปง 
0003.1/256 ลงวันที่  9  ก .พ . 
2560 

2. โครงกำรทบทวนแนว
ทำงกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ส ำหรับผู้มี
หน้ำที่รำยงำน 

15 แนวทำง 
ธ.ค. 59 

15 แนวทำง 
มิ.ย. 60 

  ด ำเนินกำรทบทวนแนวทำงกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ส ำหรับผู้มี หน้ำที่รำยงำนแล้วเสร็จ
จ ำนวน 15 แนวทำง เพ่ือจัดท ำร่ำง
และได้มีกำรจัดสัมมนำรับฟังควำม
คิดเห็นฯ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60  ณ 
ห้องประชุม ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 60 ณ 
ห้องประชุม ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. 

3.  กำรออกตรวจปฏิบัติกำร 
หรือกำรประเมินควำม
เสี่ยงตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ของผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติ 

74 ครั้ง 
(ธ.ค. 59/24 ครั้ง, 
มี.ค. 60/25 ครั้ง   

และ มิ.ย. 60/25 ครั้ง) 
567,500 บำท  

74 ครั้ง 
(มี.ค. 60/24 ครั้ง   

และ ก.ย. 60/50 ครั้ง) 
567,500 บำท 

ขอปรับแผน ตำมหนังสือ  กส.  
ที่ ปง 0003.1/271 ลงวันที่  
20 มี.ค. 2560 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  
เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

ตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ (9 แผนงำน) 
1. กำรประชุม

คณะท ำงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำร 
จัดกำรภำครัฐ หมวด 6 
กำรมุ่งเน้นระบบ 
กำรปฏิบัติกำร 

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

2 ครั้ง 
(ก.ค. และ ก.ย. 60) 

เนื่องจำกมีภำรกิจงำนเร่งด่วนที่
ไม่ได้ก ำหนดไว้  ในแผนจึงไม่
สำมำรถ  จัดกำรประชุมได้ ประกอบ
กับอัตรำก ำลังไม่เพียงพอ และ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีจะเป็นผู้รับผิดชอบงำน
เรื่องดังกล่ำว ติดขัดเกี่ยวกับ
กระบวนกำรโอนย้ำย 

2. กำรประชุมติดตำมผล
กำรด ำ เนิ น งำนตำม
ตั ว ชี้ วั ด  แ ผ น ง ำ น 
โครงกำรฯ 

4 ครั้ง 
(พ.ย. 59 , ก.พ. , 

พ.ค. และ ส.ค. 60) 

2 ครั้ง 
(พ.ย. 59 ,  

และ ส.ค. 60) 

เนื่องจำกมีภำรกิจงำนเร่งด่วนที่
ไม่ได้ก ำหนดไว้ในแผนจึงไม่
สำมำรถจัดกำรประชุมได้ และ
ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรรวบรวม
และจัดท ำผลงำนกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด แผนงำน โครงกำรฯ 
และจะด ำเนินกำรจัดประชุม
ติดตำมฯ ได้ในเดือน ส.ค. 2560 

3. กำรประชุมคณะท ำงำน
พัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 
หมวด 1 กำรน ำองค์กำร 

3 ครั้ง 
(ธ.ค. 59 ,  

เม.ย.-พ.ค. 60 และ 
ส.ค.-ก.ย. 60) 

2 ครั้ง 
(เม.ย.-มิ.ย. 60  

และ ส.ค.-ก.ย. 60) 

เนื่องจำกมีภำรกิจงำนเร่งด่วนที่
ส ำคัญและได้รับมอบหมำย
เพ่ิมเติม เช่น กำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะกรรมกำร ปปง. กรณีกำร
ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 25 (3) แห่ง
พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542  กำร
ประชุมคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองเรื่อง
ที่จะเสนอคณะกรรมกำร ปปง.  
จึงไม่ได้ด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว 
ประกอบกับช่วงเวลำที่ก ำหนดตำม
แผนเป็นกำรด ำเนินกำรของ พบ. 
ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรรวบรวม

4. กำรประชุม
คณะท ำงำนพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ  
หมวด 2  
กำรวำงแผนเชิง
ยุทธศำสตร์ 
 

3 ครั้ง 
(ธ.ค. 59 ,  

เม.ย.-พ.ค. 60 และ 
ส.ค.-ก.ย. 60) 

2 ครั้ง 
(ก.ค. และ  

ส.ค.-ก.ย. 60) 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  
เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

แผนพัฒนำองค์กำรของแต่ละ
หมวด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องน ำไปสู่
กำรประชุม จึงต้องมีกำรเลื่อน
ระยะเวลำด ำเนนิกำรต่อไป 

5. กำรประชุมคณะกรรมกำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์
ส ำนักงำน ปปง. 
 
 

2 ครั้ง 
(ต.ค. 59 , ม.ค. 60) 

2 ครั้ง 
(ต.ค. 59 , ส.ค. 60) 

เนื่องจำกระยะเวลำตำมแผนเดิม 
นั้น กำรประชุมทั้ง 2 ครั้ง  
มีระยะห่ำงน้อยเกินไป  
จึงปรับแผนกำรจัดประชุมครั้งที่ 2  
ในไตรมำสที่ 3 เพ่ือควำมชัดเจนของ
ข้อมูลกำรประชุม 

6. กำรประชุมคณะกรรมกำร
ติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 

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) 

ไม่สำมำรถจัดกำรประชุมในช่วงเดือน
ตุลำคม 59 ได้เนื่องจำกเป็นเดือนแรก
ของปีงบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน
และผลกำรใช้จ่ำยยังไม่ปรำกฏชัด 

7. กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
บุคลำกรประจ ำปี
งบประมำณ 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 
ขัน้ตอนที่ 3  ธ.ค. 59 
ขั้นตอนที่ 4  มิ.ย. 60 
ขั้นตอนที่ 5  ก.ค. 60 

ต้องรอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
บุคลำกรจำก สลก. เพื่อให้กำร
จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

8. โครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง  
กำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยร่วมกับ
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 

1 ครั้ง 
(ธ.ค. 59) 

1 ครั้ง 
(พ.ค. 60) 

ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่ขอ
ปรับในเดือน เม.ย. 60 ได้  
เนื่องจากได้รับแจ้งจากส านักงาน
อัยการสูงสุดว่าจะมีการโยกย้าย
อัตราก าลังภายในส านักงานฯ เสร็จ
สิ้นภายในเดือน เมษายน 60  
จึงมีความประสงค์ ให้บุ คลากรที่ มี 
การโยกย้ายได้เข้าร่วมโครงการครบ 
ทุกคน ท าให้ด าเนินการได้ล่าช้ากว่า
แผนที่ปรับใหม่  ซึ่งด าเนินการเสร็จ
แล้วในเดือนพฤษภาคม 2560 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  
เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

9. โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
ประเมินผลตำมแผน 
ยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 
งบประมำณ 

1. ท ำสัญญำเบิก
เงิน 
ล่วงหน้ำ (40%)  
ต.ค. 59 
2. ส่งงำนงวดที่ 1 
ธ.ค. 59 
3. เบิกเงินงวดที่ 1 
ม.ค. 60 
4. ส่งงำนงวดที่ 2 
พ.ค. 60 
5. เบิกเงินงวดที่ 2 
มิ.ย. 60 
6. ส่งงำนงวดที่ 3 
เบิกเงินงวดที่ 3 เดือน
ก.ย. 60 
 

1. ท ำสัญญำเบิกเงิน 
ล่วงหน้ำ (40%)  
ต.ค. 59 
2. ส่งงำนงวดที่ 1 
ธ.ค. 59 
3. เบิกเงินงวดที่ 1 
มิ.ย. 60 
4. ส่งงำนงวดที่ 2 
พ.ค. 60 
5. เบิกเงินงวดที่ 2 
ก.ค. 60 
6. ส่งงำนงวดที่ 3 / 
เบิกเงินงวดที่ 3  
เดือน พ.ย. 60  
(กันเหลื่อมปีงบประมำณ) 

- กำรท ำสัญญำเกิดควำมล่ำช้ำ 
โดยสำมำรถลงนำมในสัญญำได้
เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60 
- กำรตรวจสอบรำยงำนขั้นต้น 
(งำนงวดที่ 1) พบว่ำต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขข้อมูลใน
หลำยประเด็นจึงส่งผลกำร
ด ำเนินงำนไม่สำมำรถเป็นไปตำม
แผนงำนที่ก ำหนดได้ 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (2 แผนงำน) 
1. โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำง

พ้ืนฐำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ของ
ส ำนักงำน ปปง. ระยะที่ 2 

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

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

ข อ ป รั บ แ ผ น  ต ำ ม ห นั ง สื อ   
ศท. ที่  ปง 0011.5/271 ลงวันที่  
11 เม.ย. 2560 

2. ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำด้ำน
อิเล็กทรอนิกส์ 
ในกำรบริหำรและติดตำม
กำรด ำเนินงำน 
ด้ำนสำรสนเทศของ
ส ำนักงำน ปปง. 

4 งวด 
- งวดงำนที่ 1 เดือน ธ.ค. 
- งวดงำนที่ 2 เดือน ก.พ. 
- งวดงำนที่  3 เดื อน 
เม.ย. 
- งวดงำนที่  4 เดื อน 
มิ.ย. 

4 งวด 
- งวดงำนที่ 1 เดือน พ.ค. 
- งวดงำนที่ 2 เดือน ก.ค. 
- งวดงำนที่ 3 เดือน ส.ค. 
- งวดงำนที่ 4 เดือน ก.ย. 

ขอปรับแผนตำมหนังสือ ศท. ที่ ปง 
0011.5/271 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560 

กองสื่อสำรองค์กร (2 แผนงำน) 
1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

เพ่ือส่ งเสริมภำพลักษณ์
ส ำนักงำน ปปง. 

1 ครั้ง 
(ธ.ค. 59) 

1 ครั้ง 
(พ.ค. 60) 

เป็นโครงการที่บูรณาการในการ
ท างานร่วมกันระหว่าง สอ. และ กส. 
ซึ่งต้องรอการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ใหม่ ท าให้จัดซื้อจัดจ้างได้ล้าช้า  
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ล าดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  
เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (เดิม) 

เป้าหมายการ
ด าเนินการ 

12 เดือน (ใหม่) 

หมายเหตุ 

ซ่ึงปัจจุบันได้ผู้รับจ้าง  
ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
แล้วในเดือนพฤษภาคม 2560 

2. ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

1 ครั้ง 
(ธ.ค. 59) 

1 ครั้ง 
(พ.ค. 60) 

ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดจ้ำงฯ คำดว่ำ
จะสำมำรถผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
ดังกล่ำวเสร็จสิ้นในไตรมำส 3 

 


