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1. บทนํา 
 ด้วยสํานักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ภายใต้แผนงานต่าง ๆ จํานวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย  
 แผนงานที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
 แผนงานที่ 2 แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 
 แผนงานที่ 3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 แผนงานที่ 4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 แผนงานที่ 5 แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
 โดยได้กําหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบ 
และแนวทางในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงาน ปปง .  ซึ่ งจะมีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ เป็นประจําทุกเดือนเพ่ือให้ทราบข้อมูลผลการดําเนินงานและนําไปใช้
ประกอบการพิจารณากําหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการดําเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย 
ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ต่อไป 

2. วิธีการติดตาม 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ ได้กําหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม รายงานผลการดําเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําเดือนในทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป ตามแบบติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือน 
(แบบฟอร์ม 60-1-2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่วนการงบประมาณ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนการคลัง และส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ สํานักงานเลขานุการกรม 
และจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนํามาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดําเนินงาน เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบสําหรับพิจารณากําหนดแนวทาง
และมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของ
รัฐบาล โดยจะติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจากงบดําเนินงานรายการที่สําคัญ งบรายจ่ายอ่ืน (เฉพาะรายการจ้างที่
ปรึกษา) และงบลงทุน จําแนกตามกอง ศูนย์ กลุ่ม ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
  ประเด็นหลักที่  1: แผนงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  
  ประเด็นหลักที่ 2 : แผนงานที่ยังไม่ดําเนินการ 
 ประเด็นหลักที่ 3 : แผนงานที่ยกเลิกการดําเนินการ 



- 3 - 

 

3. ผลการติดตามและประเมินผล 
สรุปผลการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบดําเนินงานรายการที่สําคัญ งบลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน 
(เฉพาะรายการจ้างที่ปรึกษา) จําแนกตามทุกกอง ศูนย์ กลุ่ม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 
ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

กอง ศูนย์ 
กลุ่ม 

จํานวน
แผนงาน 
ที่ติดตาม 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
แผนงาน
ทั้งหมด 

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
ยกเลิก

ดําเนินการ
รวม เป็นไป

ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

รวม 
ยังไม่ถึง
กําหนด

ดําเนินการ 

ถึงกําหนด
ดําเนินการ 

สลก. 18 11.69 - 14 10 4 4 2 2 - 

กม. 12 7.79 1 7 5 2 2 1 1 2 

กส. 9 5.84 - 8 5 3 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 1 4 1 - 1 - 

คด. 4 6 3.90 - 4 - 4 2 - 2 - 

คท. 10 6.49 2 3 2 1 5 4 1 - 

นย. 34 22.08 2 14 10 4 18 8 10 - 

บส. 11 7.14 - 10 8 2 1 1 - - 

ศท. 9 5.84 2 7 4 3 - - - - 

พบ. 7 4.55 1 2 2 - 4 2 2 - 

สอ. 11 7.14 2 5 4 1 4 1 3 - 

รวม 154 100.00 10 95 54 41 47 21 26 2 
ร้อยละ 100.00   6.49 61.69 35.07 26.62 30.52 13.64 16.88 1.30 
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3.1 แผนงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  
จากการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 มีแผนงาน
ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 10 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการดําเนนิงานตามแผน 

ณ ธ.ค. 59 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

กองกฎหมาย (1 แผนงาน) 

1 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการ
(1 คร้ัง) 

- จัดโครงการฯ เมื่อวันที ่16 ธ.ค. 59 
ณ หอ้งประชุมช้ัน 12 สํานักงาน 
ปปง. 

ย.4

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (2 แผนงาน)

1 การประชุมกับคณะผู้ประเมิน (on-site visit) 
ในการประเมนิการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
สากลด้านการป้องกันปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย 
(1 คร้ัง) 

- จัดประชุมกับผู้ประเมินฯ เมือ่วันที่ 
31 ต.ค. - 11 พ.ย. 59 
ณ หอ้งประชุมช้ัน 5 และช้ัน 12 
สํานักงาน ปปง. 

สนับสนุน
ย.1 

2 ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินความเสี่ยง
ระดับชาติ/ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และ
การประเมินมาตรฐานสากล 
(1 ครั้ง) 

- จัดประชาสมัพันธ์โครงการฯ  
เมื่อวันที ่21 - 23 ธ.ค. 59  
ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 
กรุงเทพมหานคร 

ยช.2
ศช.4.7 
รบ.11.6 
งปม.15 
ย.1 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน)

1 การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(2 คร้ัง/50 เล่ม) 

- จัดทําแผนปฏิบัติการฯ และคําขอ
งบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว 

สนับสนุน
ย.4 

2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การ
บูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

จัดโครงการสัมมนาฯ ดังนี้
- ครั้งที ่1 เมื่อวันที่ 14 - 16 ธ.ค. 59 
ณ โรงแรมทวาราวดี รสีอร์ท  
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

ยช.2
รบ.11.6 
งปม.8 
ย.1 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการดําเนนิงานตามแผน 

ณ ธ.ค. 59 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

(2 ครั้ง) 
 

- ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 59 
ณ โรงแรมลําปางเวียงทอง อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (2 แผนงาน) 

1 โครงการส่งเสรมิความรู้เกีย่วกับนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
และการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
สํานักงาน ปปง. 
(1 คร้ัง/90 คน) 

- จัดโครงการฯ เมื่อวันที ่26 ธ.ค. 59 
ณ โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 
กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน
ยุทธศาสตร ์

2 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. 
ระยะที่ 1 
(1 ระบบ) 

- เบิกจ่ายเงินงวดที่ 7 เรียบรอ้ยแล้ว 
เมื่อวันที ่9 ธ.ค. 59 

งปม.17
ย.4 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (1 แผนงาน) 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดตัวช้ีวัด
จากระดับองคก์ารสูร่ะดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 
(1 คร้ัง) 

- จัดประชุมฯ เมื่อวันที ่23 พ.ย. 59 สนับสนุน
ย.4 

กองสื่อสารองคก์ร (2 แผนงาน) 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเก่ียวกับขั้นตอน 
การดําเนินการในการแจ้งผลการดําเนินการ
ไปยังผู้แจ้งเรื่องเรียน/ร้องทุกข์/ 
แจ้งเบาะแส” 
(1 คร้ัง/50 คน) 
 

- จัดโครงการฯ เมื่อวันที ่6 ธ.ค. 59 
ณ โรงแรมปทมุวันปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

สนับสนุน
ย.1 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 
ผลการดําเนนิงานตามแผน 

ณ ธ.ค. 59 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

2 การดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดความโปร่งใสที่กําหนดภายใต้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(1 คร้ัง) 

- จัดประชุมฯ เมื่อวันที ่14 พ.ย. 59 
ณ หอ้งประชุมช้ัน 12 สํานักงาน 
ปปง. 

ย.4

 
3.2 แผนงานที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน  

จากการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 มีแผนงานที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ และไม่เป็นไปตามแผน จํานวน 41 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของแผนงานทั้งหมด 
ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

สํานักงานเลขานุการกรม (4 แผนงาน) 

1 แผนปฏิบัติการตามแผน
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
สํานักงาน ปปง. 
(1 แผน/ระดับ 5) 

ระดับ 5
(แจ้งเวียนแผนฯ
ให้กอง ศูนย์ กลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องทราบ
เพ่ือดําเนินการ
ตามแผนฯ) 

ระดับ 2
(อยู่ระหว่างจัดทํา
ร่างแผนฯประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2560) 

40.00 ย. 4

2 แผนพัฒนาความผาสุก 
และความผูกพันของ
ข้าราชการ และ
พนักงานราชการ
สํานักงาน ปปง. 
(1 แผน/ระดับ 5) 

ระดับ 5
(แจ้งเวียนแผนฯ
ให้กอง ศูนย์ กลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องทราบ
เพ่ือดําเนินการ
ตามแผนฯ) 

ระดับ 2
(อยู่ระหว่างจัดทํา
ร่างแผนฯประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2560) 

40.00 ย. 4
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

3 แผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตของ สํานักงาน 
ปปง. 
(1 แผน) 

ระดับ 5
(ประกาศใช้แผน

ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2560) 

ระดับ 2
(อยู่ระหว่างจัดทํา

ข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการจัดทํา
แผนฯประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2560) 

40.00 ย. 4

4 แผนการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของ 
สํานักงาน ปปง. 
(1 แผน) 

ระดับ 5
(ประกาศ 
ใช้แผนฯ) 

ระดับ 2
(อยู่ระหว่างจัดทํา

ข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการจัดทํา
แผนฯประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 
2560) 

 

40.00 ย. 4

กองกฎหมาย (2 แผนงาน) 

1 งานดําเนินคดีอาญาตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  
(12 คร้ัง) 

3 ครั้ง 2 ครั้ง 66.67 รบ. 2.1, 11.6
ย.2 

2 การบูรณาการจับกุม
ผู้กระทําความผิด
อาญาฐานฟอกเงิน 
(ค่าตอบแทน 
ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการ)  
(70 เป้าหมาย) 

15 เป้าหมาย
 
 

 

6 เป้าหมาย
 
 
 
 

 

40.00 ศช. 4.3
รบ. 2.1, 11.6 

ย.2 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

กองกํากับและตรวจสอบ (3 แผนงาน) 

1 การออกตรวจ
ปฏิบัติการหรือการ
ประเมนิความเสี่ยงตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินของผู้มี
หน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
(74 คร้ัง) 

24 ครั้ง 11 ครั้ง 45.83 ยช.2 
ศช.4.3  
รบ. 11.6 

ย.1 
 

2 โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การกํากับตรวจสอบ
ของผู้มหีน้าทีร่ายงาน
ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกก่ารก่อ 
การร้าย  
(4 คร้ัง/400 คน  
ร้อยละ 96) 

2 คร้ัง/200 คน 
ร้อยละ 96 

1 ครั้ง/365 คน
(อยู่ระหว่าง

ประมวลผลความรู้
ความเข้าใจ) 

50.00 ยช.2 
ศช.4.3  
รบ.11.6 
งปม.8 
ย.1 
 

3 การจัดทําสถิติจํานวน
รายงานธุรกรรมที่มเีหตุ

ระดับ 5
(นําข้อมลูสถิติ

ระดับ 3
(จัดทําเอกสารสถิติ

60.00 ยช.2 
ศช.4.3  
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

(ระดับ 5) พ.ย.59) 

รบ. 11.6
สนับสนุน
ยุทธศาสตร ์

 

กองข่าวกรองทางการเงิน (5 แผนงาน) 

1 โครงการดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการรา้ย พ.ศ. 
2556 

  ศช.4.3
รบ. 2.1, 11.6

ย.2 
งปม.10, 11, 

12 
ย.2 

1.1 ตรวจสอบฯ  
80 เรื่อง 

19 เรื่อง 16 เรื่อง 84.21 

1.2 อัยการย่ืนคําร้อง
เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด 
25 ราย 

8 ราย 3 ราย 37.50 

1.3 อัยการย่ืนคําร้อง  
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

- 

2 โครงการตรวจสอบ 
วิเคราะห ์สบืสวน 
รวบรวมพยานหลักฐาน
เพ่ือดําเนินคดีกับ
ผู้กระทําความผิดตาม
กฎหมายฟอกเงินและ
กฎหมายอ่ืน  

  ศช.4.3
รบ. 2.1, 11.6 
งปม.2, 4-4.1 

ย.2 

2.1 หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไว้

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 100.00 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

ร้อยละ 100 

2.2 ส่งให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องดําเนินการ 
490 เร่ือง 

122 เร่ือง 109 เร่ือง 89.34 

3 โครงการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ สืบสวน ข้อมลู
รายงานเงินสดข้ามแดน
เพ่ือดําเนินการตาม
กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
หรือกฎหมายอ่ืน  
(12 เรื่อง) 

4 เรื่อง 2 เรื่อง 50.00 ศช.4.3
รบ. 2.1, 11.6 

ย.2 
 

4 การจัดทํารายงานผล
การวิเคราะห์ธุรกรรม
ทางการเงินที่ส่งต่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้
ดําเนินการได้  
(ระดับ 5 = 96 เรื่อง) 

24 เรื่อง 4 เรื่อง
 

16.67 ศช.4.3
รบ. 2.1, 11.6 

ย.1 

5 การวิเคราะห์ธุรกรรม
ต้องสงสัยเพ่ือส่งต่อให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(ร้อยละ 50) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 21 42.00 ศช.4.3
รบ. 2.1, 11.6 

ย.1 

กองคดี 1 (4 แผนงาน)

1 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิของผูก้ระทํา

  ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

1.1 ส่งอัยการ 
20 เร่ือง 

5 เร่ือง ส่งอัยการ 5 เร่ือง 100.00 งปม.1
ย.2 

1.2 อัยการย่ืนคําร้อง  
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3
ย.2 

1.3 มีคําสั่ง ย.
24 เร่ือง/รายคดี 

6 เร่ือง/รายคดี 3 เร่ือง/รายคดี 50.00 งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

1.4 มีคําสั่ง ม. 
40 เร่ือง/คําสั่ง 

6 เร่ือง/คําสั่ง 11 เร่ือง/คําสั่ง 183.33 ย.2

2 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิของผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐาน 
ยาเสพติดตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยการ 
17 เร่ือง 

4 เร่ือง 1 เร่ือง 25.00 งปม.1
ย.2 

2.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3
ย.2 

2.3 มีคําสั่ง ย. 
20 เร่ือง/รายคดี 

5 เร่ือง/รายคดี 3 เร่ือง/รายคดี 60.00 งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

2.4 มีคําสั่ง ม. 
48 เร่ือง/คําสั่ง 

12 เร่ือง/คําสั่ง 4 เร่ือง/คําสั่ง 33.33 ย.2
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

3 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิหรือผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐานการค้า
มนุษย์ ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยการ 3 เร่ือง 1 เร่ือง 1 เร่ือง 100.00 งปม.1
ย.2 

3.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3
ย.2 

3.3 มีคําสั่ง ย. 
3 เร่ือง/รายคดี 

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

ย.2 

3.4 มีคําสั่ง ม. 
20 เร่ือง/คําสั่ง 

5 เร่ือง/คําสั่ง 2 เร่ือง/คําสั่ง 40.00 ย.2

4 โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือ 
ดําเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าทีห่รือ
ทุจริตต่อหน้าทีต่าม
กฎหมายฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

4.1 ส่งอัยการ 2 เร่ือง 1 เร่ือง - - งปม.1
ย.2 

4.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 - - งปม.3
ย.2 

4.3 มีคําสั่ง ย. 1 เร่ือง/รายคดี 1 เร่ือง/รายคดี 100.00 งปม.5 



- 13 - 

 

ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

3 เร่ือง/รายคดี (5.1-5.4)
ย.2 

4.4 มีคําสั่ง ม. 
20 เร่ือง/คําสั่ง 

5 เร่ือง/คําสั่ง - - ย.2

กองคดี 2 (4 แผนงาน)

1 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิของผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐานอ่ืนตาม
กฎหมายฟอกเงินและ
กฎหมายอ่ืน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

1.1 ส่งอัยการ 
13 เร่ือง 

4 เร่ือง - - งปม.1
ย.2 

1.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 - - งปม.3
ย.2 

1.3 มีคําสั่ง ย. 
15 เร่ือง/รายคดี 

6 เร่ือง/รายคดี 3 เร่ือง/รายคดี 50.00 งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

1.4 มีคําสั่ง ม. 
33 เร่ือง/คําสั่ง 

11 เร่ือง/คําสั่ง 16 เร่ือง/คําสั่ง 145.45 ย.2

2 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิของผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐาน 
ยาเสพติดตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

2.1 ส่งอัยการ 
25 เร่ือง 

8 เร่ือง 8 เร่ือง 100.00 งปม.1
ย.2 

2.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3
ย.2 

2.3 มีคําสั่ง ย. 30 
เร่ือง/รายคดี 

10 เร่ือง/รายคดี - - งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

2.4 มีคําสั่ง ม. 55 
เร่ือง/คําสั่ง 

18 เร่ือง/คําสั่ง 10 เร่ือง/คําสั่ง 55.55 ย.2

3 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิหรือผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐานการค้า
มนุษย์ ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยการ 3 เร่ือง 1 เร่ือง - - งปม.1
ย.2 

3.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 - - งปม.3
ย.2 

3.3 มีคําสั่ง ย. 
3 เร่ือง/รายคดี 

1 เร่ือง/รายคดี - - งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

3.4 มีคําสั่ง ม. 
20 เร่ือง/คําสั่ง 

7 เร่ือง/คําสั่ง - - ย.2

4 โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือ 
ดําเนินการกับทรัพย์สิน

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

4.1 ส่งอัยการ 2 เร่ือง - 1 เร่ือง 200.00 งปม.1
ย.2 

4.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3
ย.2 

4.3 มีคําสั่ง ย. 
2 เร่ือง/รายคดี 
 

- - - งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

4.4 มีคําสั่ง ม. 
20 เร่ือง/คําสั่ง 

7 เร่ือง/คําสั่ง 2 เร่ือง/คําสั่ง 28.57 ย.2

กองคดี 3 (4 แผนงาน)

1 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิของผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐานอ่ืนตาม
กฎหมายฟอกเงินและ
กฎหมายอ่ืน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

1.1 ส่งอัยการ 
11 เร่ือง 

2 เร่ือง 1 เร่ือง 50.00 งปม.1
ย.2 

1.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3
ย.2 

1.3 มีคําสั่ง ย. 
12 เร่ือง/รายคดี 

3 เร่ือง/รายคดี 1 เร่ือง/รายคดี 33.33 งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

1.4 มีคําสั่ง ม. 
32 เร่ือง/คําสั่ง 

8 เร่ือง/คําสั่ง 4 เร่ือง/คําสั่ง 50.00 ย.2

2 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิของผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐาน 
ยาเสพติดตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยการ 
27 เร่ือง 

7 เร่ือง 12 เร่ือง 171.43 งปม.1
ย.2 

2.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3
ย.2 

2.3 มีคําสั่ง ย. 
32 เร่ือง/รายคดี 

8 เร่ือง/รายคดี 5 เร่ือง/รายคดี 62.50 งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

2.4 มีคําสั่ง ม. 
56 เร่ือง/คําสั่ง 

14 เร่ือง/คําสั่ง 13 เร่ือง/คําสั่ง 92.86 ย.2

3 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิหรือผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐานการค้า
มนุษย์ ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยการ 3 เร่ือง - - - งปม.1
ย.2 

3.2 อัยการย่ืนคําร้อง ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

ย.2

3.3 มีคําสั่ง ย. 
3 เร่ือง/รายคดี 

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

ย.2 

3.4 มีคําสั่ง ม. 
20 เร่ือง/คําสั่ง 

5 เร่ือง/คําสั่ง 1 เร่ือง/คําสั่ง 20.00 ย.2

4 โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือ 
ดําเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าทีห่รือ
ทุจริตต่อหน้าทีต่าม
กฎหมายฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

4.1 ส่งอัยการ 2 เร่ือง - - - งปม.1
ย.2 

4.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 - - งปม.3
ย.2 

4.3 มีคําสั่ง ย. 
3 เร่ือง/รายคดี 

1 เร่ือง/รายคดี - - งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 
 

4.4 มีคําสั่ง ม. 
20 เร่ือง/คําสั่ง 

5 เร่ือง/คําสั่ง 3 เร่ือง/คําสั่ง 60.00 ย.2

กองคดี 4 (4 แผนงาน)

1 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิของผูก้ระทํา

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

1.1 ส่งอัยการ 
6 เร่ือง 

1 เร่ือง - - งปม.1
ย.2 

1.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 - - งปม.3
ย.2 

1.3 มีคําสั่ง ย. 
7 เร่ือง/รายคดี 

3 เร่ือง/รายคดี - - งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

1.4 มีคําสั่ง ม. 
28 เร่ือง/คําสั่ง 

7 เร่ือง/คําสั่ง 5 เร่ือง/คําสั่ง 71.43 ย.2

2 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิของผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐาน 
ยาเสพติดตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

2.1 ส่งอัยการ 
32 เร่ือง 

7 เร่ือง 3 เร่ือง 42.86 งปม.1
ย.2 

2.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 งปม.3
ย.2 

2.3 มีคําสั่ง ย. 
38 เร่ือง/รายคดี 

10 เร่ือง/รายคดี 4 เร่ือง/รายคดี 40.00 งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

2.4 มีคําสั่ง ม. 
60 เร่ือง/คําสั่ง 

15 เร่ือง/คําสั่ง 7 เร่ือง/คําสั่ง 46.67 ย.2
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

3 โครงการสบืสวน 
ปราบปราม 
เพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สนิหรือผูก้ระทํา
ความผิดมลูฐานการค้า
มนุษย์ ตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

3.1 ส่งอัยการ 3 เร่ือง 1 เร่ือง - - งปม.1
ย.2 

3.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 - - งปม.3
ย.2 

3.3 มีคําสั่ง ย. 
3 เร่ือง/รายคดี 

- - - งปม.5 
(5.1-5.4) 

ย.2 

3.4 มีคําสั่ง ม. 
20 เร่ือง/คําสั่ง 

5 เร่ือง/คําสั่ง 1 เร่ือง/คําสั่ง 20.00 ย.2

4 โครงการสืบสวน 
ปราบปรามเพ่ือ 
ดําเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระทําความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าทีห่รือ
ทุจริตต่อหน้าทีต่าม
กฎหมายฟอกเงิน 

 ยช.1 
ศช.4.3,4.4 

รบ. 2.1, 11.6 
 

4.1 ส่งอัยการ 2 เร่ือง - - - งปม.1
ย.2 

4.2 อัยการย่ืนคําร้อง 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 95 - - งปม.3
ย.2 

4.3 มีคําสั่ง ย. 1 เร่ือง/รายคดี - - งปม.5 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

2 เร่ือง/รายคดี (5.1-5.4)
ย.2 

 

4.4 มีคําสั่ง ม. 
20 เร่ือง/คําสั่ง 

5 เร่ือง/คําสั่ง 1 เร่ือง/คําสั่ง 20.00 ย.2

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)

1 การประชุมคณะทํางาน
จัดทําผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT 
(3 คร้ัง) 

2 ครั้ง - - สนับสนุน
ย.1 
 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (4 แผนงาน)

1 การประชุม
คณะกรรมการเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 
(4 คร้ัง) 

2 ครั้ง 1 ครั้ง
 

50.00 สนับสนุน
ย.4 

2 โครงการบรหิารจัดการ
ความรู้ตามแผนการ
จัดการความรู้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(3 องค์ความรู้/ 5 
ขั้นตอน)  
 

ขั้นตอนที ่2 
(ประชุมคณะ

กรรมการฯ และ
คณะทํางานฯ

เพ่ือพิจารณารา่ง
แผนการจัดการ

ความรู้) 

ขั้นตอนที ่1 
(จัดทําร่างแผนการ
จัดการความรู้) 

50.00 ย.4

3 การส่งวิทยากรไป
เผยแพร่ความรู้ให้กับ
หน่วยงานภายนอก 
(70 คร้ัง/ ร้อยละ 100) 

16 ครั้ง
ร้อยละ 100 

14 ครั้ง 87.50 รบ.11.6
รมต.3, 4, 5 
งปม (ย) 8 
สนับสนุน 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

ย.4

4 โครงการจ้างทีป่รึกษา
ประเมนิผลตามแผน
ยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ  
(1 ฉบับ) 
 

ส่งงาน
งวดที่ 1 

อยู่ระหว่างทํา
สัญญาจา้ง 

- สนับสนุน
ย.4 

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน (2 แผนงาน)

1 ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ดูแลทรัพย์สินที่ยึดหรือ
อายัด 
(6 คร้ัง) 

2 ครั้ง 1 ครั้ง 50.00 ยช.6
รบ.11.6 

 

2 งานสํารวจและ
ตรวจสอบทรัพย์สินเพ่ือ
การบรหิารจัดการ
ทรัพย์สนิที่ยึดอายัดไว้
ตามกฎหมาย ปปง.  
(12 คร้ัง) 

5 ครั้ง 3 ครั้ง 60.00 ยช.6
รบ.11.6 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (3 แผนงาน)

1 การเข้าถึงระบบ
ฐานขอ้มลูที่จําเป็นของ
หน่วยงานบังคบัใช้
กฎหมาย เพ่ือวิเคราะห์
ธุรกรรม สบืสวนทาง
การเงิน และดําเนินคดี 
(ระดับ 5) 

ระดับ 2
(สรุปรายงานผล

การศึกษา
วิเคราะห์เสนอ
ผู้บริหารและ
ประสานความ
ร่วมมือเพ่ือ
เตรียมความ

ระดับ 1
(ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุประบบ

ฐานขอ้มลูที่จําเป็น
ในการวิเคราะห์
ธุรกรรม สบืสวน
ทางการเงิน และ
ดําเนินคดี กบั

50.00 รบ.11.6
ย.2 
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ลําดับ 
โครงการหรือกิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ  
12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(1) 

ผลการดําเนนิงาน
ตามแผน 
ณ ธ.ค. 59 

(2) 

ร้อยละของผล
การดําเนินงาน

เทียบกับ
เป้าหมาย 

(2)*100/(1) 

ความ
สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผน 
หรือตัวชี้วัด 

2 โครงการปรบัปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน ระยะที่ 2  
(1 ระบบ) 

เบิกจ่ายงวดที ่1 
 

อยู่ระหว่างประกวด
ราคา 

- ยช.2
รบ.11.6 
งปม.17 
ย.4 
 

3 ค่าจ้างที่ปรกึษาด้าน
อิเล็กทรอนิกสใ์นการ
บริหารและติดตามการ
ดําเนินงานด้าน
สารสนเทศของ 
สํานักงาน ปปง.  
(4 งวด) 

งวดที่ 1
 

อยู่ระหว่างให้ที่
ปรึกษาย่ืนข้อเสนอ

โครงการฯ 

- สนับสนุน
ยุทธศาสตร ์

 

กองสื่อสารองค์กร (1 แผนงาน) 

1 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์
เสรมิสร้างภาพลักษณ์
องค์กรและเสรมิสร้าง
ความเช่ือมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อองค์กร
ผ่านสื่อมวลชนประเภท
ต่าง ๆ   พ.ศ. 2560  
(230 คร้ัง) 

21 ครั้ง 
 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจดัจา้ง 

- สนับสนุน
ย.1 
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3.3 แผนงานที่ถึงระยะเวลาดําเนินการ แต่ยังไม่ดําเนินการ  
จากการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 มีแผนงานที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ แต่ถึงกําหนดที่ต้องดําเนินการแล้ว จํานวน 26 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของแผนงานทั้งหมด 
ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

 

ลําดับ 
โครงการหรือ กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงานตามแผน 

ณ ธ.ค. 59 

ผลการดําเนนิงาน
ณ ธ.ค. 59 

 
สํานักงานเลขานุการกรม (2 แผนงาน) 

1 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสาํนักงาน ปปง. 
(4 คร้ัง) 

1 ครั้ง - 

2 การประชุมคณะกรรมการกําหนด
ตําแหน่งระดับสูงของสํานักงาน ปปง. 
(2 คร้ัง) 
 

1 ครั้ง
 
 
 
 

 

- 
(อยู่ระหว่างจัดทํารายละเอียด
การกําหนดตําแหน่งผู้ช่วย

เลขาธิการ ปปง. เพ่ือเสนอให้ 
ประธานกรรมการฯพิจารณา

เบ้ืองต้น) 
 
 

กองกฎหมาย (1 แผนงาน) 

1 งานแก้ต่างต่อสู้คดีและร้องทกุข์ 
(4 ครั้ง) 

1 ครั้ง 
 

- 

กองคดี 1 (2 แผนงาน)

1 การดําเนินการคุ้มครองสิทธิผูเ้สียหายที่
ได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิด 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 20 - 

2 การบูรณาการสืบสวน เพ่ือดําเนินการ
กับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงาน
ให้ทางราชการ) 
(5 คดี/เร่ือง)  
 

1 คดี/เร่ือง - 
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ลําดับ 
โครงการหรือ กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงานตามแผน 

ณ ธ.ค. 59 

ผลการดําเนนิงาน
ณ ธ.ค. 59 

 
กองคดี 2 (2 แผนงาน)

1 การดําเนินการคุ้มครองสิทธิผูเ้สียหายที่
ได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิด 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 20 - 

2 การบูรณาการสืบสวน เพ่ือดําเนินการ
กับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงาน
ให้ทางราชการ) 
(5 คดี/เร่ือง)  

1 คดี/เร่ือง - 

กองคดี 3 (1 แผนงาน)

1 การดําเนินการคุ้มครองสิทธิผูเ้สียหายที่
ได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิด 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 20 - 

กองคดี 4 (2 แผนงาน)

1 การดําเนินการคุ้มครองสิทธิผูเ้สียหายที่
ได้รับผลกระทบจากการกระทําความผิด 
(ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 20 - 

2 การบูรณาการสืบสวน เพ่ือดําเนินการ
กับทรัพย์สิน (ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงาน
ให้ทางราชการ) 
(5 คดี/เร่ือง)  

1 คดี/เร่ือง - 

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (1 แผนงาน)

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติการอาเซียนของสํานักงาน ปปง. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 คร้ัง) 

1 ครั้ง - 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (10 แผนงาน)

1 การประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
การบรหิารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การ
นําองค์กร  
(3 คร้ัง) 
 

1 ครั้ง - 
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ลําดับ 
โครงการหรือ กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงานตามแผน 

ณ ธ.ค. 59 

ผลการดําเนนิงาน
ณ ธ.ค. 59 

 
2 การประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2  
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
(3 คร้ัง) 

1 ครั้ง - 

3 การประชุมคณะกรรมการศูนย์
อํานวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ปปง.  
(3 คร้ัง) 

1 ครั้ง - 

4 การประชุมคณะทํางานกําหนด
ยุทธศาสตร์ สํานักงาน ปปง. 
(2 คร้ัง) 

1 ครั้ง - 

5 การประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
การบรหิารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การ
จัดการกระบวนการ  
(3 คร้ัง) 

1 ครั้ง - 

6 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร ประจําปี 2560 และ
สร้างจิตสํานึกให้กับเจ้าหน้าที่ สํานักงาน 
ปปง.  
(2 ครั้ง/380 คน) 

1 ครั้ง /200 คน - 

7 การพัฒนาบุคลากรแบบ In House 
Training  
(6 คร้ัง/410 คน) 

2 ครั้ง/ 35 คน - 

8 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการรา้ย  
(1 คร้ัง/150 คน/ร้อยละ 96) 

1 ครั้ง/150 คน
ร้อยละ 96 

- 



- 26 - 

 

ลําดับ 
โครงการหรือ กิจกรรม 

(เป้าหมายรอบ 12 เดือน) 

เป้าหมายการ
ดําเนนิงานตามแผน 

ณ ธ.ค. 59 

ผลการดําเนนิงาน
ณ ธ.ค. 59 

 
9 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการรา้ยร่วมกับสํานักงาน
อัยการสูงสุด  
(1 คร้ัง/100 คน/ร้อยละ 96) 

1 ครั้ง/100 คน
ร้อยละ 96 

- 

10 การประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดแผนงาน โครงการฯ  
(4 ครั้ง) 

1 ครั้ง - 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (2 แผนงาน) 

1 จัดประชุมเจรจาเพ่ือจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงาน ปปง.  
(2 คร้ัง) 

1 ครั้ง 
 

- 

2 จัดประชุมติดตามการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
(2 คร้ัง) 

1 ครั้ง 
 

- 

กองสื่อสารองค์กร (3 แผนงาน) 

1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์
สํานักงาน ปปง.  
(1 คร้ัง) 

1 ครั้ง 
 

อยู่ระหว่างการจัดจ้าง

2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ  
(1 ครั้ง) 

1 ครั้ง 
 

- 

3 โครงการแถลงข่าว  
(4 ครั้ง) 

1 ครั้ง 
 

- 
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3.4 แผนงานที่ยกเลิกการดําเนินการ  
จากการติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559 มีแผนงานที่ยกเลิก
การดําเนินการ จํานวน 2 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของแผนงานทั้งหมด ปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 

ลําดับ ชื่อโครงการ/แผนงาน  

เป้าหมายการ
ดําเนนิการ 
ตามแผน 

(12 เดือน) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

เหตุผลท่ีต้องยกเลิกการ
ดําเนนิการ 

1 การประชุมคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย 

4 ครั้ง
77,000 บาท 

กม. เน่ืองจากคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
ไม่ได้เป็นอนุกรรมการใน
คณะกรรมการ ปปง. ตามคําสั่ง
คณะกรรมการ ปปง. ที่ 5/2559  
ลงวันที่ 23 ก.ย. 59 และได้ปรับ
งบประมาณไปยัง 
การประชุมคณะอนุกรรมการที่
ปรึกษากฎหมาย จํานวน 47,700 
บาท งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
จํานวน 24,800 บาท และ
โครงการให้ความรู้เก่ียวกับวินัย
ข้าราชการ จํานวน 4,500 บาท 

2 การประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

3 ครั้ง
103,275 

บาท 

เน่ืองจากเป็นอํานาจหน้าที่ของ
กองข่าวกรองทางการเงิน ตาม
คําสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ 
5/2559 ลงวันที่ 23 ก.ย. 59 และ
ได้ปรับงบประมาณไปงาน
สนับสนุนการปฏิบัติงาน จํานวน 
103,275 บาท 

 
  

 
 
 
 


