
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลในการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559)  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2558 – 256๑)  

และผลการดําเนนิการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของสํานกังาน ปปง. ที่สนบัสนุนตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
รอบ ๑2 เดือน (๑ ตุลาคม 2558 – 3๐ กันยายน 2559)  

 
 
 
 
 
 
 

สวนติดตามและประเมินผล 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลในการดําเนนิการตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559)  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2558 – 256๑)  

และผลการดําเนินการแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สําคัญตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักงาน ปปง. ที่สนับสนุนตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

รอบ ๑2 เดือน (๑ ตุลาคม 2558 – 3๐ กันยายน 2559)  
 

๑. บทนาํ 
   ตามที่สํ านักงาน ปปง. ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร  5 ป  (พ.ศ. 2555 - 2559)  
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2558 - 256๑) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินการ
ของสํานักงาน ปปง. ใหมีความสอดคลองกับแผนและนโยบายระดับสูงที่เกี่ยวของ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 2555 - 2559) นโยบายรัฐบาล และนโยบายระดับสูงอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
ซึ่งแผนดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรไว ดังนี้  

ยุทธศาสตรที ่๑: พัฒนาและผลักดันการบังคับใชกฎหมายมุงสูมาตรฐานสากลประกอบดวย
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 4 ดาน ดังน้ี 

1) กฎหมายไดรบัการพัฒนาใหสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2) การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3) การบริหารจัดการทรัพยสินมปีระสิทธิภาพ 
4) มีความพรอมในการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที่ 2: บูรณาการดานการขาวเพื่อนําไปสูการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 
และสนับสนุนหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ประกอบดวยเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้ 

1) พัฒนาเครือขายความรวมมือใหสามารถสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงาน ปปง. 
ไดอยางเหมาะสม 

2) การวิเคราะหขอมูลขาวกรองทางการเงินเพื่อสนับสนุนหนวยงานบังคับใช
กฎหมายนําไปสูการดําเนินคดี 

3) การตรวจสอบพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอรนําไปสูการดําเนินคดี 
ยุทธศาสตรที ่3: เผยแพรความรูและเสริมสรางความเขาใจเพื่อใหการปฏิบัติดานการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสอดคลองกับมาตรฐานสากล ประกอบดวยเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
๑ ดาน ดังนี้ 

๑) หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนมีความรูความเขาใจ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือในการปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรที ่4: เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานขอมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 3 ดาน ดังนี้ 

1) บุคลากรมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
2) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
3) ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน สงเสริม

การเปนองคกรแหงการเรียนรู มุงสูมาตรฐานสากล 
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ยุทธศาสตรที่ 5: เสริมสรางธรรมาภิบาล ความโปรงใส และปองกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองคกรอยางจริงจัง ประกอบดวยเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ๑ ดาน ดงันี้ 

1) สํานักงาน ปปง. มีภาพลักษณท่ีดี ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น 

  รวมไปถึงการประกาศใชแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ 
ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและไดรับประโยชนสูงสุด ซึ่งแผนดังกลาวประกอบดวยแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ภายใตแผนงานตางๆ จํานวน 5 แผนงาน ประกอบดวย  

แผนงานท่ี ๑ แผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
  แผนงานท่ี 2 แผนงานปองกัน ปราบปราม และบาํบัดรกัษาผูติดยาเสพติด 
  แผนงานท่ี 3 แผนงานปองกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมชิอบในภาครฐั 
  แผนงานท่ี 4 แผนงานจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย  
  แผนงานท่ี 5 แผนงานแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
เพื่อใหมีระบบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักงาน ปปง. ในขางตน จึงไดกําหนดตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรขึ้น จํานวน 3๐ ตัวชี้วัด พรอมดวยแผนงาน/โครงการท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดฯ จํานวน 70 แผนงาน 
โดยกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเปนรายไตรมาส เริ่มตั้งแตไตรมาสท่ี 2/2559 เปนตนมา 
เพื่อใหผูบริหารไดรับทราบและสามารถพิจารณามอบนโยบายหรือกําหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง 
แกไขปญหาใหเหมาะสมกับสถานการณ ทรัพยากรที่มี รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  

นิยามศัพทเฉพาะ: 
แผนยุทธศาสตร 5 ป  หมายถึง  แผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559) ของสํานักงาน ปปง. 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  หมายถึง  แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2558 - 256๑)  
   ของสํานกังาน ปปง.  
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักงาน ปปง.  
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร หมายถึง ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 5 ป และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
เกณฑการใหคะแนน หมายถึง เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่กําหนดไวใน 
   แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร 5 ป  
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป 
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2. วิธีการติดตามและประเมินผล 
2.๑ การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

 สวนติดตามและประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตรโดยกําหนดใหกอง ศูนย กลุม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดยุทธศาสตรจัดสงรายงาน 
ผลการดําเนินการพรอมเอกสารหลักฐานการดําเนินการ (ถามี) เพื่อใชในการพิจารณาใหคะแนนประเมินผล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรเปนรายไตรมาส เริ่มตั้งแตไตรมาสที่ 2/2559  
  สําหรับวิธีการประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตรน้ัน จะพิจารณาจากผลการดําเนินการของ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรในระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม 2558 – 3๐ กันยายน 2559 เทียบกับเกณฑการใหคะแนน
และเปาหมายการดําเนินการที่กําหนดไวและนํามาคํานวณหาคาคะแนนถวงน้ําหนัก ซึ่งใชสูตรในการคํานวณ 
ดังตารางนี้ 

ขอมูล ตัวแปร 
(Xi) 

ผลการดาํเนินการรอบ ๑2 เดอืน X๑ 

เปาหมายการดาํเนินการรอบ ๑2 เดือน X2 
คะแนนประเมินท่ีได (เต็ม 5 คะแนน) X3 
คานํ้าหนักของตัวชี้วัดยุทธศาสตรแตละตัวชี้วัด X4 
ผลรวมของคาน้ําหนักทุกตัวชี้วัดในยุทธศาสตรนั้นๆ X5 

สูตรการคํานวณคะแนนถวงน้ําหนกั : 

   คะแนนถวงน้ําหนัก =         X3  *  X4 
 X5 

 
 
2.2 การติดตามผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดยุทธศาสตร  

ตามแผนปฏิบัติการประจําป  
 ในการติดตามผลการดําเนินการของแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนตัวชี้วัดยุทธศาสตรนั้น  
ไดกําหนดใหกอง ศูนย กลุม จัดสงรายงานผลการดําเนินการและการใชจายงบประมาณของเดือนที่ผานมาภายในวันที่ 
5 ของเดือนถัดไป โดยใชแบบติดตามผลการดําเนินการประจําเดือน (แบบฟอรม 59 - ๑ - 2) และนําขอมูลที่ไดมา
ประมวลผลเพื่อจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. รายงานตอผูบริหาร
ทราบเปนประจําทุกเดือน เพื่อที่ผูบริหารสามารถนําขอมูลจากรายงานดังกลาวไปประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและการดําเนินการของสํานักงาน ปปง. บรรลุ
เปาหมายและสอดคลองกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของรัฐบาลตอไป 
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3. รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผล 
3.๑  การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร รอบ ๑2 เดือน 

  จากการตรวจสอบเอกสารรายงานผลการดําเนินการพรอมเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร รอบ ๑2 เดือน (๑ ตุลาคม 2558 - 3๐ กันยายน 2559) จํานวน 3๐ ตัวชี้วัด สามารถสรุปคะแนน 
การประเมินผลการดําเนินการโดยจําแนกเปนรายยุทธศาสตรได ดังนี ้

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาและผลักดันการบังคับใชกฎหมายมุงสูมาตรฐานสากล ประกอบดวยตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร ดังน้ี 

๑) จํานวนตัวชี้วัดยุทธศาสตรทั้งหมด ๑3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 43.33 ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรทั้งหมด (3๐ ตัวชี้วัด) สรุปผลการดําเนินการไดดังนี ้

(๑) คะแนนประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 1 เทากับ 4.49 คะแนน 
(2) ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายการดําเนินการในรอบ ๑2 เดือน มีจํานวน 

11 ตัวชี้วัด คดิเปนรอยละ 84.62 ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี ๑ ท้ังหมด (๑3 ตัวชี้วัด) 
(3) ตัวชี้วัดยุทธศาสตรทีไ่มบรรลุเปาหมายการดําเนินการในรอบ ๑2 เดือน มีจํานวน 

2 ตวัชี้วัด คดิเปนรอยละ 15.38 ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ ๑ ทั้งหมด (๑3 ตัวชี้วัด) 
รายละเอียดปรากฏดงัตารางทายนี้ 

ลําดับ ตัวชีว้ดัยุทธศาสตร หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

เปาหมาย
รอบ  

๑2 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ดําเนินการ

รอบ  
๑2 เดือน 

(X๑) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ําหนกั 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถวง
น้ําหนกั 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

๑ ๑.๑.๑ จํานวนบทบัญญัติของกฎหมาย 
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่เปน
เปาหมาย ไดรับการแกไขปรับปรงุให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล  

กม. ๑ ฉบับ 11 ฉบับ 
 

5.00 3.๐๐ 0.56 

2 ๑.2.๑ รอยละของจํานวนเรื่อง 
ที่หนวยงานที่เกี่ยวของรับไว
ดําเนินการกับผูกระทําความผิด
เทยีบกับจํานวนเรื่องท่ีสํานักงาน 
ปปง. สงให (ตัวชี้วัดงบประมาณ 4)  

ขก. รอยละ  
85 

รอยละ 
100 
 

5.00 2.25 0.42 

3 ๑.2.2 จํานวนเรื่องท่ีตรวจสอบ 
วิเคราะห สืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน เพ่ือดําเนินการ 
กับทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงนิ 
(ตัวชี้วัดงบประมาณ 9) 

ขก. 2๑๐ เร่ือง 682 เร่ือง 
 

5.00 2.25 0.42 

4 ๑.2.3 จํานวนเรื่องท่ีตรวจสอบ 
วิเคราะห สืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน เพ่ือดําเนินการ 
ตามกฎหมายวาดวยการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย  
(ตัวชี้วัดงบประมาณ ๑๐) 

ขก. 75 เรื่อง 85 เรื่อง 
 

5.00 2.5๐ 0.46 
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ลําดับ ตัวชีว้ดัยุทธศาสตร หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

เปาหมาย
รอบ  

๑2 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ดําเนินการ

รอบ  
๑2 เดือน 

(X๑) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ําหนกั 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถวง
น้ําหนกั 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

5 ๑.2.4 จํานวนเรื่อง (รายคดี)  
ที่สงใหพนักงานอัยการเพ่ือ
ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน  
(ตัวชี้วัดงบประมาณ ๑) 

คด. ๑ - 4 ๑6๐  
รายคดี 

192     
รายคดี 
 

5.00 2.25 0.42 

6 ๑.2.5 รอยละของจํานวนเรื่องท่ี
พนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล
เทยีบกับจํานวนเรื่องท่ีสํานักงาน 
ปปง. สงให (ตัวชี้วัดงบประมาณ 3) 

คด. ๑ - 4 รอยละ  
9๐ 

รอยละ 
100 
 

5.00 2.25 0.42 

7 ๑.2.6 จํานวนเรื่องท่ีมีคําสั่งใหยึด
หรืออายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิด  
(ตัวชี้วัดงบประมาณ 5)  

คด. ๑ - 4 ๑84  
รายคดี 

195      
รายคดี 
 

5.00 2.5๐ 0.46 

8 ๑.2.7 จํานวนเปาหมายในการ 
บูรณาการสืบสวนเพื่อดําเนินการ 
กับทรัพยสิน 

ขก./ 
คด. ๑ - 4 

2๐ 
เปาหมาย 

11 
เปาหมาย 
 

3.20 ๑.๐๐ 0.12 

9 ๑.2.8 จํานวนเปาหมายที่มีการ
จับกุมผูกระทําความผิดอาญา 
ฐานฟอกเงิน 

กม. 6๐ 
เปาหมาย 

78 
เปาหมาย 
 

5.00 ๑.๐๐ 0.19 

๑๐ ๑.2.9 ระดับความสําเรจ็ในการ
บังคบัใชกฎหมายดานการกํากับ
ตรวจสอบสําหรับสถาบันการเงิน
และผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม 

กส. ระดับ 5 
- ออกตรวจฯ 6๐ ครั้ง 
- ดําเนินการฯ 2๐  เรื่อง 

ระดับ 5 
  - ออกตรวจฯ 110 คร้ัง 
- ดําเนินการฯ 65  เร่ือง 
 

5.00 2.๐๐ 0.37 

๑๑ ๑.3.๑ รอยละความพึงพอใจของ
ผูเก่ียวของกับกระบวนการบริหาร
จัดการทรพัยสิน 

บส. รอยละ  
85 

รอยละ 
87.79 
 

5.00 ๑.๐๐ 0.19 

๑2 ๑.3.2 ระดับความสําเรจ็ของการ
บริหารจัดการทรัพยสินท่ีอยูใน
ความดูแลทียึ่ดหรืออายัดตาม
กฎหมายฟอกเงนิ 
(ระดับ 5: รายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนการบรหิารจัดการทรัพยสิน) 

บส. ระดับ 5 ระดับ 5 
 
 

5.00 2.๐๐ 0.37 

๑3 ๑.4.๑ รอยละของความพรอมรับ
การตรวจประเมินดาน AML/CFT 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

คท. รอยละ  
7๐ 

- ผานเกณฑ TC 39 ขอ 
- ผานเกณฑ EF 5 ดาน 

รอยละ 
56.70 
 

1.00 3.๐๐ 0.11 

  ∑ (Wi) หรือ X5            27.๐๐   

 ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนกัของตัวชีว้ดัภายใตยทุธศาสตรที ่๑     4.49 
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ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรที่ 1 
ลําดับ ตัวช้ีวัด หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
แผน/ผล ปญหา อุปสรรค

ขอขัดของ 
ขอเสนอแนะ 

 
1 ๑.2.7 จํานวนเปาหมาย 

ในการบูรณาการสืบสวน
เพ่ือดําเนินการกับทรพัยสิน
(หนวย: จํานวนเปาหมาย) 

ขก./ 
คด. ๑ - 4 

(20 / 11) ขาดความชัดเจนในแนวทาง 
การปฏิบัติเก่ียวกับการ 
ขอเบิกจาย 

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

2 ๑.4.๑ รอยละของความ
พรอมรับการตรวจประเมิน
ดาน AML/CFT ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล 
(หนวย: รอยละ) 

คท. (70 / 56.70) การผานการประเมินนั้น
ขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก 
ที่ไมสามารถควบคมุได เชน 
ความรวดเรว็ในขั้นตอนการ
ตรากฎหมาย หรือการให
ความรวมมือจากหนวยงาน
ภายนอกในการดําเนินการ 
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
เปนตน 

1. สํานักงาน ปปง. ควร
สื่อสารไปยังรัฐบาลเพ่ือเปน
สื่อกลางในการสรางความ
ตระหนักใหกับสวนราชการ
และหนวยงานภายนอก 
ที่เก่ียวของกับการดําเนินการ
ตามมาตรฐานสากล  
2. เสนอใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
พิจารณากําหนดตัวชี้วัด
ดังกลาวเปน KPI รวมกันกับ
สวนราชการอื่นท่ีมสีวน
เก่ียวของ ซึ่งควรจะมีผลตอ
การพิจารณาความดีความชอบ
ของสวนราชการนั้นๆ ดวย 

ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 1 
 ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่  1 มีแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดข้ึน 
เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดดังกลาวจํานวน 18 แผนงาน ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ

ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
1 การพัฒนาและปรับปรงุแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน 
ทางการเงนิแกการกอการรายใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1) 

กม. 1 ฉบับ 11 ฉบับ  

2 โครงการตรวจสอบ วิเคราะห สืบสวน สอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดาํเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ฟอกเงินและกฎหมายอื่น (ตัวชี้วดัท่ี 1.2.1 – 1.2.3) 

ขก. 150 เร่ือง/

รอยละ 85 

569 เร่ือง/

รอยละ 100 

 

3 โครงการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานนอกพื้นที ่
เพ่ือหาความเชือ่มโยงประกอบการตรวจสอบวิเคราะหขอมลู
ธุรกรรมในการดําเนนิการตามกฎหมายปองกันและปราบปราม
การฟอกเงนิและปฏิบัติงานอื่นตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 – 1.2.3) 

ขก. 155 เร่ือง 168 เร่ือง  
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ

ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
4 โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินหรือ

ผูกระทําผิดตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 – 1.2.3) 

ขก. 20 ราย/ 

รอยละ  

90 

24 ราย/ 

รอยละ 

79.17 

 

5 โครงการตรวจสอบ วิเคราะห สืบสวน ขอมลูรายงานเงนิสด 
ผานแดนเพ่ือดาํเนินการตามกฎหมายปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงนิหรือกฎหมายอื่น (ตัวชี้วัดที ่1.2.1 – 1.2.3) 

ขก. 10 เรื่อง 11 เรื่อง  

6 โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินหรือ
ผูกระทําความผิดมลูฐานยาเสพตดิ 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2.4 – 1.2.6) 

คด.  

1 - 4/

ขก. 

210 รายคด ี

(คด.1-4)/ 

240 เร่ือง 

(ขก.) 

106 รายคด ี

(คด.1-4)/ 

221 เร่ือง 

(ขก.) 

 

7 โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการกับทรัพยสิน 
หรือผูกระทาํความผิดมลูฐานตามกฎหมายฟอกเงนิ  
(ความผิดมูลฐานอื่น) (ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 – 1.2.6) 

คด.  

1 - 4 

32 รายคด ี 155 รายคดี  

8 โครงการสืบสวน ปราบปราม เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสิน 
หรือผูกระทาํความผิดมลูฐานการคามนุษยตามกฎหมายฟอกเงนิ 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2.4 – 1.2.6) 

คด.  

1 - 4/

ขก. 

30 รายคด ี

(คด.1-4)/ 

10 เร่ือง (ขก.) 

5 รายคด ี

(คด.1-4)/ 

221 เร่ือง 

(ขก.) 

 

9 โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินหรือ
ผูกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2.4 – 1.2.6) 

คด.  

1 - 4 

12 รายคด ี 6 รายคด ี  

10 คาตอบแทนผูปฏิบติังานใหทางราชการ (การบูรณาการสืบสวน
เพ่ือดําเนินการกับทรพัยสิน) 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2.7) 

คด.  

1 - 3/

ขก. 

20 เปาหมาย 11 เปาหมาย  

11 คาตอบแทนผูปฏิบติังานใหทางราชการ (การบูรณาการ
ดําเนินการจับกุมผูกระทําความผิดอาญาฐานฟอกเงนิ)  
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2.8) 

กม. 60 เปาหมาย 78 เปาหมาย  

12 งานดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ (ตัวชี้วัดที่ 1.2.8) 

กม. 24 คร้ัง 18 ครั้ง  

13 โครงการจัดทําขอมูลรายงานการทําธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส  
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สําหรับกรมที่ดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2.9) 

กส. 830 แหง 550 แหง  

14 การออกตรวจปฏิบัติการหรือการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของผูมีหนาที่
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดที ่1.2.9) 

กส. 57 คร้ัง/20 

เรื่อง 

110 คร้ัง/

65 เรื่อง 
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนินงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ

ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
15 โครงการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสําหรับผูมีหนาที่รายงาน 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.2.9) 

กส. 6 แนวทาง 20 แนวทาง  

16 โครงการบริหารจัดการทรัพยสินตามกฎหมาย ปปง. 
 (ระดับ 5: รายงานผลการดําเนินการตามแผนการบรหิารจัดการทรพัยสิน) 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.3.1 – 1.3.2)  

บส. ระดับ 5 

 

ระดับ 5  

17 การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมประเทศไทย 
เพ่ือเขารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการ
ปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนนุ
ทางการเงนิแกการกอการราย 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1) 

คท. 3 ครั้ง 3 ครั้ง  

18 โครงการประเมินความเสี่ยงดาน ML/FT (คาจางท่ีปรึกษา) 
(ตัวชี้วัดท่ี 1.4.1) 

คท. 1 ฉบับ 1 ฉบับ  

19 การประชุมคณะทํางานเตรยีมความพรอมรับการประเมินการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ป 2559 (ตัวชี้วัดที ่1.4.1) 

คท. 6 ครั้ง 6 ครั้ง  

ซึ่งหากพิจารณาผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร จะพบวาแผนงานที่ 17 - 19 ซึ่งเปนแผนงานท่ีสนับสนุนตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 1.4.1 มีผลการ
ดําเนินการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวทั้งหมด ซึ่งไมสอดคลองกับผลการดําเนินการของตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
ที่ 1.4.1 ที่ไมบรรลุเปาหมาย สวนติดตามและประเมินผลจึงมีขอสังเกตวาผลผลิต (Output) จากการดําเนินการ
ตามแผนงานที่ 17 – 19 อาจไมมีผลโดยตรงตอการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดดังกลาว แตอยางไรก็ตาม เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) ของสํานักงาน 
ปปง. ไดกําหนดตัวช้ีวัดยุทธศาสตรที่ 1.1.2 “ระดับความสําเร็จของการจัดทํานโยบายมาตรการดาน 
AML/CFT ที่สอดคลองกับความเสี่ยงและมาตรฐานสากล” (ซึ่งมีวัตถุประสงคใกลเคียงกับตัวชี้ วัดที่ 1.4.1  
ในขางตน) หนวยงานท่ีเกี่ยวของอาจพิจารณานําขอสังเกตดังกลาวไปประกอบการกําหนดแผนงานที่สอดคลองกับ
การดําเนินนโยบายหรือมาตรการดาน AML/CFT หรือหากยังมีความจําเปนตองปฏิบัติตามแผนงานเดิมอาจตอง
ปรับปรุงผลผลิต (Output) ของแผนงานเพื่อใหสามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เชน ปรับปรุงผลผลิตของแผนงานท่ี 19 “การประชุมคณะทํางานเตรียมความพรอมรับการประเมินการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลป 2559” จากเดิมกําหนดผลผลิตเปน “จํานวนครั้งในการจัดประชุม” เปลี่ยนเปน 
“จํานวนมาตรการ หรือนโยบายการดําเนินการตามมาตรฐานสากลดาน AML/CFT เปนตน” 

ยุทธศาสตรที่ 2 บูรณาการดานการขาวเพื่อนําไปสูการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และ
สนับสนุนหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ประกอบดวยตัวชี้วัดยุทธศาสตร ดังนี้ 

๑) จํานวนตัวชี้วัดยุทธศาสตรท้ังหมด 5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๑6.67 ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรทั้งหมด (3๐ ตัวชี้วัด) สรุปผลการดําเนินการไดดงันี้ 

(๑) คะแนนประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 2 เทากับ 5.00 คะแนน 
(2) ทุกตัวชี้วัดสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายการดําเนินการในรอบ ๑2 เดือน 

คิดเปนรอยละ 100 ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 2 ทั้งหมด (5 ตัวชี้วัด) รายละเอียดปรากฏดังตารางทายนี้ 
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ลําดับ ตัวชีว้ัดยุทธศาสตร หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

เปาหมาย
รอบ  

๑2 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ดําเนินการ

รอบ  
๑2 เดือน 

(X๑) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ําหนกั 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถวง
น้ําหนกั 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

๑ 2.๑.๑ รอยละของจํานวน
หนวยงานที่ไดจัดทําขอตกลง 
ความรวมมือ MOU และใหความ
รวมมือ 

กม./กส./คท. รอยละ        
8๐ 

รอยละ       
80 
 

5.00 5.๐๐ 1.09 

2 2.2.๑ รอยละของรายงานผลการ
วิเคราะหธุรกรรมทางการเงิน 
ที่สงตอใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

ขก. รอยละ      
๑9 

รอยละ 
30.56 
 

5.00 6.๐๐ 1.30 

3 2.2.2 รอยละความสําเร็จของ
การแลกเปลี่ยนขอมลูรายงานขาว
กรองทางการเงินกับหนวยงาน
ตางประเทศ 

คท. รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 
 

5.00 4.๐๐ 0.87 

4 2.3.๑ ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาหนวยตรวจพิสูจนหลักฐาน 
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
มีประสิทธิภาพและมีความ
นาเชื่อถอืในกระบวนการยุติธรรม 

ศท. ระดับ 5 ระดับ 5 
 

5.00 5.๐๐ 1.09 

5 2.3.2 รอยละความสําเร็จของ
การตรวจพิสูจนหลักฐานดิจติอล  
(Digital Forensic) 

ศท. รอยละ    
8๐ 

รอยละ 
100 
 

5.00 3.๐๐ 0.65 

  ∑ (Wi) หรือ X5         23.๐๐  

 ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนกัของตัวชีว้ดัภายใตยทุธศาสตรท่ี 2     5.00 

ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรที่ 2 
จากขอมูลท่ีปรากฏตามตารางในขางตนพบวาทุกตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 2 บรรลุเปาหมายที่กําหนด

ไวทั้งหมด แตอยางไรก็ตามยังพบปญหา อุปสรรค และขอขัดของที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินการในบางตัวชี้วัด 
ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

แผน/ผล ปญหา อุปสรรค
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 
 

1 2.๑.๑ รอยละของจํานวน
หนวยงานที่ไดจัดทํา
ขอตกลงความรวมมอื 
MOU และใหความรวมมอื 
(หนวย: รอยละ) 
 

กม./กส./คท. 
 

(8๐ / 80) เน่ืองจากในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 กม. ไมไดรับการ
รองขอจากหนวยงานภายใน 
เพื่อขอใหดําเนินการ ยกราง/
ตรวจราง MOU จึงไมมีผล 
การดําเนินการในสวนน้ี ทําให
คะแนนประเมินของตัวชี้วัด 
ในภาพรวมลดลง 

1. ไมนาํขั้นตอนการยกราง/
ตรวจราง MOU มาเปนสวน
หนึ่งในการใหคะแนนตัวชี้วัด 
เนื่องจากตองไดรับการรองขอ
จากหนวยงานภายในถึงจะ
สามารถดําเนินการได  
(ซึ่งเปนปจจัยที่ กม.  
ไมสามารถควบคุมได)  
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ลําดับ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

แผน/ผล ปญหา อุปสรรค
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 
 

2. ควรแยกกระบวนการการ
ใหความรวมมือออกเปน
ตัวชี้วัดอีกตัวชี้วัดหนึ่ง  
เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของตัวชี้วัด 

2 2.3.2 รอยละความสําเร็จ
ของการตรวจพิสูจน
หลักฐานดิจิตอล  
(Digital Forensic) 
(หนวย: รอยละ) 

ศท. (8๐ / 100) - ควรมีการวัดคุณภาพของ
ขอมลูที่ไดทําการตรวจพิสูจน
หลักฐานฯ เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนากระบวนการทํางาน
ตอไป โดยอาจวัดความ 
พึงพอใจของผูนําขอมลูไปใช
งานก็ได 

ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 2 
 ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่  2 มีแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดข้ึน 
เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดดังกลาวจํานวน 11 แผนงาน ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ
ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
1 การจัดทําขอตกลงความรวมมอืในการดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายกับ
หนวยงานภายในประเทศ (ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1) 

กม. 1 หนวยงาน N/A 
    *ไมไดรับการรอง

ขอจากหนวยงาน
ภายในเพ่ือตรวจสอบ/

ยกราง MOU  
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 

N/A 
 

2 การจัดทําขอตกลงความรวมมอืรวมกับหนวยงานกํากับที่เก่ียวของ
(ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1) 

กส. 1 หนวยงาน 3 หนวยงาน  

3 การจัดทําขอตกลงความรวมมือในการดําเนินการตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ตอตานการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอการรายกับ
หนวยงานระหวางประเทศ (ตัวชี้วดัท่ี 2.1.1) 

คท. 1 ประเทศ 4 ประเทศ  

4 การสงเสริมบทบาทของสาํนักงาน ปปง. ในเวทีโลก  
(คาใชจายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ)  
(ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1) 

คท. 12 ครั้ง 27 ครั้ง  

5 การรับเร่ืองราวรองเรียน รองทกุข แจงเบาะแสของประชาชน 
(ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1) 

สอ. 400 เร่ือง 848 เร่ือง  

6 รายงานผลการวิเคราะหธุรกรรมทางการเงินท่ีสงตอให
หนวยงานที่เก่ียวของ (ตัวชี้วัดที่ 2.2.1) 

ขก. รอยละ 19 รอยละ 30.56  

7 รายงานธุรกรรมตองสงสัย (STR) ที่สามารถนํามาวิเคราะห
แลวตอบกลับไปยังผูรายงานเทียบกับธุรกรรมตองสงสยั 
ที่มีคุณภาพ (ตัวชี้วัดที ่2.2.1) 

ขก. รอยละ 80 รอยละ 98.36  
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ
ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
8 การจัดทําสถติิจํานวนรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

และแจงสถิติตอบรับรายงานการทําธุรกรรม  
(ระดับ 5: นํารายงานที่ ลปง. เห็นชอบเผยแพรลงในเว็บไซต สํานักงาน ปปง.)  

(ตัวชี้วัดที ่2.2.1) 

กส. ระดับ 5  
 

ระดับ 3  

9 การแลกเปลี่ยนขอมลูรายงานขาวกรองทางการเงนิกับ
หนวยงานตางประเทศ (ตัวชี้วัดที ่2.2.2) 

คท. รอยละ 90 รอยละ 100 
 

 

10 การพัฒนากระบวนการตรวจพิสูจนหลักฐานที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร (Computer Forensics) และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส  (Digital Forensics)  
(ระดับ 5: มีการใหความรูหรือมีชองทางสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน)  

(ตัวชี้วัดท่ี 2.3.1) 

ศท. ระดับ 5 ระดับ 5  

11 การตรวจสอบพิสูจนหลักฐานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
(Computer Forensics) และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
(Digital Forensics) (ตัวชี้วัดที่ 2.3.2) 

ศท. รอยละ 80 รอยละ 100  

จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาทุกแผนงานมีเปาหมายการดําเนินการที่มีความสอดคลองกับเปาหมาย
ของตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 ทั้งหมด โดยทุกแผนงานสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายรอบ 12 เดือน  
ที่กําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรที่ 3 เผยแพรความรูและเสริมสรางความเขาใจเพื่อใหการปฏิบัติดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินสอดคลองกับมาตรฐานสากล ประกอบดวยตัวชี้วัดยุทธศาสตร ดังนี้ 

จํานวนตัวชี้วัดยุทธศาสตรทั้งหมด 2 ตัวชี้ วัด คิดเปนรอยละ 6.67 ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรทั้งหมด (3๐ ตัวชี้วัด) สรุปผลการดําเนินการไดดังนี้ 

(๑) คะแนนประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 3 เทากับ 5.00 คะแนน 
(2) ทุกตัวชี้วัดสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายการดําเนินการในรอบ ๑2 เดือน 

คิดเปนรอยละ 100 ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 3 ทั้งหมด (2 ตัวชี้วัด) รายละเอียดปรากฏดังตารางทายนี้ 
ลําดับ ตัวชีว้ดัยุทธศาสตร หนวยงาน

ผูรับผดิชอบ 
เปาหมาย

รอบ  
๑2 เดือน 

 

(X2) 

ผลการ
ดําเนินการ

รอบ  
๑2 เดือน 

(X๑) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ําหนกั 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถวง
น้ําหนกั 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  
๑ 3.๑.๑ ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักจาก

การประเมินผลความรูความเขาใจในการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
กลุมเปาหมายที่ไดรับการอบรมหรือสัมมนา 

กส./นย./สอ. รอยละ  
93 

รอยละ
96.28 

5.00 5.00 2.50 

2 3.๑.2 รอยละความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายที่ไดรับการอบรม 
หรือสัมมนา 

กส./นย./สอ. รอยละ  
95 

รอยละ  
95 

5.00 5.00 2.50 

  ∑ (Wi) หรือ X5         ๑๐.๐๐  

 ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนกัของตัวชีว้ดัภายใตยทุธศาสตรท่ี 3     5.00 
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ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรที่ 3 
จากขอมูลท่ีปรากฏตามตารางในขางตนพบวาทุกตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 3 บรรลุเปาหมายที่กําหนด

ไวท้ังหมด แตอยางไรก็ตามยังพบปญหา อุปสรรค และขอขัดของที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ดังกลาว ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้ 

ลําดับ ตัวชี้วัด หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

แผน/ผล ปญหา อุปสรรค
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 
 

๑ 3.๑.๑ ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
จากการประเมินผลความรูความ
เขาใจในการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินของกลุมเปาหมาย 
ที่ไดรับการอบรมหรือสมัมนา 
(หนวย: รอยละ) 

กส./นย./สอ. (93 / 96.28) เนื่องจากวิธีการคํานวณ
ความรูความเขาใจและ
ความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายทีไ่ดรบั
การอบรมหรือสมัมนา 
ในแตละกลุมเปาหมาย
ยังมีความแตกตางกัน 
ทําใหคาคะแนนท่ีได 
อาจไมสอดคลองกับ
ความเปนจริงท่ีเกิดขึ้น 

ควรกําหนดวิธีการคํานวณ
ความรูความเขาใจและ
ความพึงพอใจของแตละ
กลุมเปาหมายใหเปนไปใน
แนวทางหรือมาตรฐาน
เดียวกัน 

2 3.๑.2 รอยละความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายที่ไดรบัการ
อบรมหรือสัมมนา  
(หนวย: รอยละ) 

กส./นย./สอ. (95 / 95) 

ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 3 
 ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่  3 มีแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดข้ึน 
เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดดังกลาวจํานวน 5 แผนงาน ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ
ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
1 โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัตติาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงิน
แกการกอการรายรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ  
(ตัวชี้วัดที ่3.1.1 – 3.1.2) 

นย. 5 คร้ัง 10 คร้ัง  

2 โครงการเผยแพรและสงเสริมความรูตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแกการ 
กอการรายใหกับผูมีหนาที่รายงาน (ตัวชี้วัดที ่3.1.1 – 3.1.2) 

กส. 4 จังหวัด 
(400 คน)/ 

ออกสือ่  
40 ครั้ง 

4 จังหวัด 
(467 คน)/ 

ออกสือ่  
40 คร้ัง 

 

3 โครงการเผยแพรความรูกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแกการกอการราย  
(ตัวชี้วัดที ่3.1.1 – 3.1.2) 

สอ. 8 ครั้ง  
(800 คน)/ 
รอยละ 93 

10 ครั้ง 
(1,000 คน)/ 
รอยละ 94.56 

 

4 โครงการประชาสัมพันธเสริมสรางภาพลักษณสํานักงาน ปปง. 
(ตัวชี้วัดที ่3.1.1 – 3.1.2) 

สอ. 2,000,000 
ราย 

5,478,000 
ราย 

 

5 การสงวิทยากรไปเผยแพรความรูใหกับหนวยงานภายนอก 
(ตัวชี้วัดที ่3.1.1) 

นย. 76 คน/ 
รอยละ 
100 

63 คน/ 
รอยละ 
100 

 
(ไดรับการรองขอ 
จากหนวยงาน

ภายนอก  
63 ครั้ง) 
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จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาทุกแผนงานมีเปาหมายการดําเนินการที่มีความสอดคลองกับเปาหมาย
ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรท่ี 3 ท้ังหมด โดยทุกแผนงานสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายรอบ 12 เดือน  
ที่กําหนดไวซึ่งสอดคลองกับผลการดําเนนิงานของตัวชี้วัดยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยตัวชี้วัดยุทธศาสตร ดังนี้ 

๑) จํานวนตัวชี้วัดยุทธศาสตรท้ังหมด 8 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 26.67 ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรทั้งหมด (3๐ ตัวชี้วัด) 

(๑) คะแนนประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 4 เทากับ 4.24 คะแนน 
(2) ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายการดําเนินการในรอบ ๑2 เดือน มีจํานวน 

3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 37.50 ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 4 ทั้งหมด (8 ตัวชี้วัด) 
(3) ตัวชี้วัดยุทธศาสตรทีไ่มบรรลุเปาหมายการดําเนินการในรอบ ๑2 เดือน มีจํานวน 

5 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 62.50 ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 4 ทั้งหมด (8 ตัวชี้วัด) 
รายละเอียดปรากฏดงัตารางทายนี้ 

ลําดับ ตัวชีว้ดัยุทธศาสตร หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

เปาหมาย
รอบ  

๑2 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ดําเนินการ

รอบ  
๑2 เดือน 

(X๑) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ําหนกั 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถวง
น้ําหนกั 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

๑ 4.๑.๑ รอยละความพึงพอใจ 
ของบุคลากรตอระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล 

สลก. รอยละ  
8๐ 

รอยละ 
78.31 
 

4.66 3.00 0.56 

2 4.๑.2 รอยละของบคุลากรที่ผาน
เกณฑการพฒันาตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

สลก. รอยละ  
75 

รอยละ 
65.55 
 

4.11 3.00 0.49 

3 4.2.๑ ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบบริหาร 
(ระดับ 5: ผานการประเมิน PMQA 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559)  

 

พบ. ระดับ 5 ระดับ 4* 
 

*ทั้งนี้ หาก
สํานักงาน ปปง. 
ผานการประเมิน 
PMQA ประจําป

งบประมาณ  
พ.ศ. 2559  
จะไดคะแนน

เทากับ  5 แนน 

4.00 3.00 0.48 

4 4.2.2 ระดับความสําเร็จของการ
จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลติ 
(ระดับ 5: นํารายงานท่ี ลปง. เห็นชอบ
เผยแพรลงในเว็บไซต สํานักงาน ปปง.)  

สลก./นย. ระดับ 5 ระดับ 5 
 

5.00 3.00 0.60 

5 4.2.3 ระดับความสําเร็จของการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร 

นย. ระดับ 5 ระดับ 5 
 

5.00 3.00 0.60 

6 4.3.๑ รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน 

ศท. รอยละ  
9๐ 

รอยละ  
76 
 

2.20 3.00 0.26 
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ลําดับ ตัวชีว้ดัยุทธศาสตร หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

เปาหมาย
รอบ  

๑2 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ดําเนินการ

รอบ  
๑2 เดือน 

(X๑) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ําหนกั 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถวง
น้ําหนกั 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

7 4.3.2 รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในที่ใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมประยุกต 

ศท. รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 
 

5.00 3.00 0.60 

8 4.3.3 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

ศท. รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ  
80 
 

4.00 4.00 0.64 

  ∑ (Wi) หรือ X5         25.๐๐  

 ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนกัของตัวชีว้ดัภายใตยทุธศาสตรท่ี 4     4.24 

ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรที่ 4 
จากขอมูลที่ปรากฏตามตารางในขางตนพบวาทุกตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 4 มีผลการดําเนินการ

ใกลเคียงกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลพบวามีตัวชี้วัดยุทธศาสตรบางตัวชี้วัด 
ที่ปรากฎปญหา อุปสรรค และขอขัดของที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาว ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดได ดังนี้ 

ลําดับ ตัวชี้วัด หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

แผน/ผล ปญหา อุปสรรค
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 
 

1 4.๑.๑ รอยละความพึงพอใจของ
บุคลากรตอระบบการบรหิาร
จัดการทรัพยากรบุคคล  
(หนวย: รอยละ) 

สลก. (80 / 78.31) เนื่องจากการดําเนินการ
บางสวน เชน การบรรจุ
และแตงตั้ง การวางแผน
อัตรากําลัง ตองดําเนินการ
ใหถูกตองและสอดคลอง
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
ที่มีจํานวนมากและมีการ
ปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 
หรืออาจตองมีการหารือ
แนวปฏิบัติจากหนวยงาน
เจาของระเบียบ เชน 
สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน 
ก.พ.ร. เปนตน ทําใหอาจ
ตองใชเวลานานในการ
ดําเนินการ สงผลตอ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร 

1. พัฒนากระบวนการทํางาน
เชิงรุก เชน การวิเคราะห
อัตรากําลังคน (workload) 
เพื่อใหรูวาหนวยงานใดที่มี
ภาวะคนลนงานหรือมี
บุคลากรไมเพียงพอ ซึ่งจะ
ชวยใหสามารถหมุนเวียน
อัตรากําลังคนในหนวยงาน 
ทีม่ีภารกิจนอยหรือไมเรงดวน
ไปใหหนวยงานอื่นที่มีปริมาณ
ภารกิจมากกวาแตขาดอัตรา
กําลังคนเพ่ือยกระดับ  
ความพึงพอใจใหสูงขึ้น 
2. พัฒนาความรูและทักษะ
ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางตอเนื่องเพื่อให
สามารถลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการลง 
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ลําดับ ตัวชี้วัด หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

แผน/ผล ปญหา อุปสรรค
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 
 

2 4.๑.2 รอยละของบคุลากร 
ที่ผานเกณฑการพฒันาตาม
แผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล 
(หนวย: รอยละ) 

นย./สลก. (75 / 65.55) เนื่องจากขาราชการที่มี
รายชื่อตามแผนบางสวน 
มีภาระงานประจํามาก  
รวมถึงมีขาราชการ
โอนยายในระหวาง
ปงบประมาณ 
ทําใหไมสามารถเขารบั
การฝกอบรมใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่แผน
กําหนดไวได  

ควรกําหนดมาตรการ
เก่ียวกับการเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือใหการ
ดําเนินการตามแผนเปนไป
ตามที่กําหนดไว 

3 4.2.๑ ระดับความสําเร็จ 
ในการพัฒนาระบบบรหิาร 
(หนวย: ระดับ) 

พบ. (5 / 4) เนื่องจากบุคลากร
สํานักงาน ปปง. ยังมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
ไมเพียงพอ สงผลตอการ
บรรลุเปาหมายตัวชี้วัด 

ควรพัฒนาความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ใหกับ
บุคลากรสํานักงาน ปปง.  
อยางเหมาะสมเพียงพอ  
และมีการติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน PMQA  
อยางตอเนื่อง 

4 4.2.2 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําตนทนุ 
ตอหนวยผลผลิต           
(หนวย: ระดับ) 

สลก./นย. (5 / 5)* 
* ผาน แตยังพบ
ปญหา อุปสรรค 

ขอขัดของ 
 

1. การกําหนดหนวยนับ
ของกระบวนงานในการ
คํานวณตนทุนของ
กิจกรรมยังไมเหมาะสม 
(ไมสะทอนตนทุนตอ
หนวยผลผลิตที่แทจริง)  
2. ขาดหลักเกณฑในการ
คัดเลือกกระบวนงาน 
เพื่อนํามาจัดทาํแผน 
เพิ่มประสิทธิภาพฯ  
ทําใหไมสามารถกําหนด
แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพได
สอดคลองกับแนวทางท่ี
หนวยงานกลางกําหนด 
จึงไมสามารถนําผลการ
ดําเนินการมาใชประโยชน
ไดอยางแทจริง 
3. ขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับหนวยงานที่
รับผิดชอบกระบวนงาน 
(สวนการคลัง (สลก.) 
และสวนการงบประมาณ 
(นย.)) 

1. กําหนดหนวยนับของ
กระบวนงานใหมีความ
ชัดเจน 
2. กําหนดหลักเกณฑและ
สรางการมีสวนรวมของ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
3. ควรแยกกระบวนการ
จัดทําตนทุนตอหนวย
ผลผลติ และกระบวนการ
จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
ออกจากกัน เพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปอยางมี
ระบบและมีเจาภาพ 
ในการดําเนินการที่ชัดเจน           
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ลําดับ ตัวชี้วัด หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

แผน/ผล ปญหา อุปสรรค
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 
 

5 4.3.๑ รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ที่มีประสิทธิภาพและเปน
มาตรฐาน                        
(หนวย: รอยละ) 

ศท. (90 / 76) 1. การจัดหาพัสดุ และ
การบริหารสัญญาขาด
ประสิทธิภาพ 
2. ผูที่เก่ียวของกับการ
จัดหาพัสดุ และการ
บริหารสัญญามีความรู
ความเขาใจไมเพียงพอ 
ทําใหการปฏิบัติงานขาด
ประสิทธิภาพ 

1. ผูที่เกี่ยวของควรวางแผน 
การจัดหาพัสดุเปนการ
ลวงหนาเพื่อใหสามารถ
จัดทําสญัญาไดตั้งแตตน
ปงบประมาณ ซึ่งจะชวยให
การบริหารสัญญามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. พัฒนาความรูและทักษะ
ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ใหมีความรูความเขาใจใน
การจัดหาพัสด ุและการ
บริหารสัญญา เพื่อให
สามารถลดระยะเวลาในการ
ดําเนินการ 

6 4.3.3 รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล (หนวย: รอยละ) 

ศท. (100 / 80) 

ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 4 
  ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 4 มีแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดข้ึนเพื่อสนับสนุน
ตัวชี้วัดดังกลาวจํานวน 26 แผนงาน ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ
ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
1 การจัดทําแผนปฏิบตัิการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล สํานักงาน ปปง. (ตัวชี้วัดที่ 4.1.1) 
สลก. 1 แผน 1 แผน  

2 การจัดทําแผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพันของขาราชการ
และพนักงานราชการ สํานักงาน ปปง. (ตัวชี้วัดที่ 4.1.1) 

สลก. 1 แผน 1 แผน  

3 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2) 

นย. 1 แผน 1 แผน  

4 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2) 

นย. 1 แผน 1 แผน  

5 การสงบุคลากรฝกอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาทักษะ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน (ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2) 

นย. 20 คน 168 คน  

6 การพัฒนาบุคลากรแบบ In House Training (ตัวชี้วัดที่ 4.1.2) นย. 9 คร้ัง 
(560 คน) 

6 คร้ัง 
(501 คน) 

 

7 โครงการสงขาราชการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรนกับรหิาร
ระดับสูง (ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2) 

สลก. 2 คร้ัง 
(อยางนอย 

1 คน) 

5 คร้ัง 
(8 คน) 

 

8 การสงขาราชการเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ (ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2) 

สลก. 4 คน 3 คน* 
*ผาน 5 คน  

ไมสามารถเขา
รับการอบรมได
เนื่องจากติด
ภารกิจ 2 คน 
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ
ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
9 โครงการบริหารจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดที ่4.1.2) 
นย. 3  

องคความรู  
(4 ขั้นตอน) 

8  
องคความรู  
(4 ขั้นตอน) 

 

10 โครงการสงเสรมิขีดความสามารถ (คาใชจายในการเดนิทางไป
ราชการตางประเทศชั่วคราว) (ตัวชี้วัดที่ 4.1.2) 

คท. 10 ครั้ง 12 คร้ัง  

11  โครงการฝกอบรม CGIA ผูตรวจสอบภายในภาครฐั  
(ตัวชี้วัดท่ี 4.1.2) 

ตน. 1 คร้ัง 1 คร้ัง  

12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือบูรณาการเก่ียวกับการดําเนินการรับ
เรื่องรองเรียน รองทกุข และแจงเบาะแส" (ตัวชี้วัดที่ 4.1.2) 

สอ. 1 คร้ัง  
(50 คน) 

1 คร้ัง  
(67 คน) 

 

13 โครงการพัฒนาระบบบริหารและขีดสมรรถนะการบริหาร
จัดการของสํานักงาน ปปง. (ตัวชี้วัดท่ี 4.2.1) 

พบ. 13 ครั้ง 12 คร้ัง* 
*สํานักงาน 

ก.พ.ร.ยกเลิก
แผนงานเงิน
รางวัลฯ จึง
ยกเลิกการ

ประชุม 1 ครั้ง 

 

14 การจัดทําบัญชตีนทุนตอหนวยผลผลิตประจําปงบประมาณ 
(ตัวชี้วัดท่ี 4.2.2) 

สลก./นย. 3 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน  

15 การจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปงบประมาณ  
(ตัวชี้วัดท่ี 4.2.2) 

นย. 1 แผน/ 
6 ขั้นตอน 

1 แผน/ 
6 ขั้นตอน 

 

16 การประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณ 
(ตัวชี้วัดท่ี 4.2.2) 

นย. 4 คร้ัง 6 ครั้ง  

17 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
สํานักงาน ปปง. (ตัวชี้วัดท่ี 4.2.3) 

นย. 3 คร้ัง 8 ครั้ง  

18 คาจางท่ีปรึกษาดานอิเล็กทรอนิกสในการบรหิารและติดตามการ
ดําเนนิงานดานสารสนเทศของสาํนักงาน ปปง. (ตัวชี้วัดที ่4.3.1) 

ศท. 5 งวด 5 งวด  

19 การพัฒนาและปรับปรงุสารบบฐานขอมลูคดี (ตัวชี้วัดที ่4.3.1) กม. ระดับ 5 ระดับ 5  

20 โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระยะที่ 2  
(ตัวชี้วัดที ่4.3.1) 

ศท. 7 งวด 6 งวด  

21 โครงการทดแทนครภุัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (ตัวชี้วัดที ่4.3.1) 

ศท. 1 โครงการ 1 โครงการ  

22 แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสรมิ เรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงาน IPV6 ของสํานักงาน ปปง. (พ.ศ. 2557 - 2559) 
(ตัวชี้วัดที ่4.3.1) 

ศท. ระดับ 4 ระดับ 3  

23 โครงการบํารุงรกัษาดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ตัวชี้วัดที ่4.3.1 - 4.3.2) 

ศท. 12 เดือน 12 เดือน  

24 โครงการบํารุงรกัษาซอมแซมแกไขครุภัณฑระบบคอมพิวเตอร 
(ตัวชี้วัดที ่4.3.1 - 4.3.2) 

ศท. 12 เดือน 12 เดือน  
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ
ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
25 ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร

จัดการคดขีองผูมีหนาที่รายงานระยะที่ 2 (ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) (ตัวชี้วดัท่ี 4.3.3) 

กส. 1 งวด 
(จากทั้งหมด 

4 งวด) 

1 งวด 
(จากทั้งหมด 

4 งวด) 

 

26 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแบงปนขอมลูสําหรับ
หนวยงานภาครฐั (AMLO Government to Government 
Data Sharing and Management System)"  
(ตัวชี้วัดที ่4.3.3) 

ศท. 4 งวด  
(1 ระบบ) 

3 งวด  

จากการตรวจสอบเอกสารผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ที่ปรากฎดังตารางขางตนพบวา 
มีแผนงานจํานวน 3 แผนงานท่ีไมบรรลุเปาหมาย ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

1) แผนงานที่ 6 “การพัฒนาบุคลากรแบบ In House Training” ไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวเนื่องจาก
กลุมเปาหมายของการฝกอบรมบางหลักสูตร (ขก.) ไมสามารถเขารับการฝกอบรมตามแผนที่กําหนดไวได  
โดย นย. ในฐานะหนวยงานเจาของโครงการจึงไดเลื่อนกําหนดการจัดฝกอบรมดังกลาวไปดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตอไป  

2) แผนงานที่ 22 “แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPV6  
ของสํานักงาน ปปง. (พ.ศ. 2557 - 2559)” และแผนงานที่ 26 “โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
การแบงปนขอมูลสําหรับหนวยงานภาครัฐ (AMLO Government to Government Data Sharing and 
Management System ไมบรรลุเปาหมายที่ กําหนดไวเนื่องจากการบริหารสัญญาขาดประสิทธิภาพ  
ซึ่งผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย ลปง. และ รอง ลปง.บร. และ นย. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน ปปง. ไดกําหนดมาตรการในการแกไข
ปญหาดังกลาวมาอยางตอเน่ืองจนทําใหผลการดําเนินการใกลเคียงกับเปาหมายที่กําหนดไว 

ยุทธศาสตรที ่5 เสริมสรางธรรมาภิบาล ความโปรงใสและปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคกร
อยางจริงจัง ประกอบดวยตัวชี้วัดยุทธศาสตร ดังนี้ 

๑) จํานวนตัวชี้วัดยุทธศาสตรทั้งหมด 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 6.67 ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรทั้งหมด (3๐ ตัวชี้วัด) 

(๑) คะแนนประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 5 เทากับ 4.07 คะแนน 
(2)  ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่บรรลุเปาหมายการดําเนินการในรอบ ๑2 เดือน มีจํานวน 

1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50 ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 5 ทั้งหมด (2 ตัวชี้วัด) 
(3) ตัวชี้วัดยุทธศาสตรทีไ่มบรรลุเปาหมายการดําเนินการในรอบ ๑2 เดือน มีจํานวน 

1 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50 ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 5 ทั้งหมด (2 ตัวชี้วัด) 
รายละเอียดปรากฏดงัตารางทายนี้ 
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ลําดับ ตัวชีว้ดัยุทธศาสตร หนวยงาน
ผูรับผดิชอบ 

เปาหมาย
รอบ  

๑2 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ดําเนินการ

รอบ  
๑2 เดือน 

(X๑) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ําหนกั 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถวง
น้ําหนกั 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

๑ 5.๑.๑ รอยละความเชือ่มั่นของ
ประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงาน ปปง. 

ทุกหนวยงาน
(นย.  

รายงานผล) 

รอยละ 85 รอยละ 
71.10 

3.61  ๑๐.๐๐ 2.41 

2 5.๑.2 รอยละของขาราชการและ
พนักงานราชการที่ถูกลงโทษ 
ทางวินัย (กรณีทุจริต) เทียบกับ
จํานวนขาราชการและพนักงาน
ราชการทั้งหมด 

ทุกหนวยงาน
(กม.  

รายงานผล) 

รอยละ ๐ รอยละ 0 5.00  5.๐๐ 1.67 

  ∑ (Wi) หรือ X5         ๑5.๐๐  

 ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนกัของตัวชีว้ดัภายใตยทุธศาสตรท่ี 5    4.07 

ปญหา อุปสรรค ขอขัดของ ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการดําเนินการตามตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตรที่ 5 
จากขอมูลที่ปรากฏตามตารางในขางตนพบวาทุกตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 5 มีผลการดําเนินการ

ใกลเคียงกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลพบวามีปญหา อุปสรรค และขอขัดของ 
บางประการท่ีสงผลกระทบตอผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดดงักลาว ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได ดังนี้ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

แผน/ผล ปญหา อุปสรรค
ขอขัดของ 

ขอเสนอแนะ 
 

1 5.๑.๑ รอยละความเชือ่มั่น
ของประชาชนท่ีมีตอการ
ปฏิบัติงานของสาํนักงาน 
ปปง. (หนวย: รอยละ) 

ทุกหนวยงาน

(นย.  

รายงานผล) 

(85 / 71.10) เน่ืองจากประชาชนสวนใหญ
ยังไมเขาใจบทบาทและ
อํานาจหนาที่ของสาํนักงาน 
ปปง. เทาที่ควร สงผลตอ
ระดับความเชื่อมั่นฯ 

เพิ่มชองทางและความถี ่
ในการสือ่สารประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรูจักและเขาใจ
บทบาท อํานาจหนาทีข่อง
สํานักงาน ปปง. มากขึ้น 

ผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 5 
  ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตรที่ 5 มีแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําปที่กําหนดข้ึนเพื่อสนับสนุน
ตัวชี้วัดดังกลาวจํานวน 10 แผนงาน ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดที่สนับสนุน หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ

ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
1 การดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดความโปรงใส 

ที่กําหนดภายใตพระราชบัญญัตขิอมลูขาวสาร พ.ศ. 2540  

ของหนวยงานภาครัฐ (ตัวชี้วัดที ่5.1.1) 

สอ. 7 ดาน N/A* 
*(เนื่องจากยังไมได

รับแจงเกณฑฯ) 

-  

2 การดําเนินการตามเกณฑการประเมินความโปรงใสของ

หนวยงานภาครฐั (ตัวชี้วดัท่ี 5.1.1) 

สลก. ระดับ 5 ระดับ 5  
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ลําดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดที่สนับสนุน หนวย 
งาน 

เปาหมาย
การ

ดําเนนิงาน 

ผลการ
ดําเนินงาน 

 

สถานะ

ดําเนินการ 
(บรรลุ =  

ไมบรรลุ = ) 
3 โครงการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 5.1.1) 

นย. 2 งวด 2 งวด  

4 การบริหารหองขอมูลขาวสาร (ตัวชี้วัดที ่5.1.1) สอ. 12 เดือน 12 เดือน  

5 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน 

ปปง. (ตัวชี้วัดท่ี 5.1.2) 

สลก. 1 แผน 1 แผน  

6 แผนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสํานักงาน ปปง. 

(ตัวชี้วดัที ่5.1.2) 

สลก. 1 แผน 1 แผน  

7 การรายงานจํานวนขาราชการ พนักงานราชการท่ีถูกตัดสิน

ลงโทษเนื่องจากการทุจริต (ตัวชี้วดัท่ี 5.1.2) 

กม. 1 คร้ัง 1 คร้ัง  

8 โครงการสงเสรมิจริยธรรมและสรางจิตสํานึกใหกับเจาหนาที่

สํานักงาน ปปง. (ตัวชี้วัดที ่5.1.2) 

นย. 1 คร้ัง 1 ครั้ง  

9 โครงการใหความรูเก่ียวกับวินัยขาราชการ (ตัวชี้วัดท่ี 5.1.2) กม. 1 คร้ัง 1 ครั้ง  

10 การรายงานขอมลูสถติิการดําเนินงานทางวินัยขาราชการและ

พนักงานราชการ (ตัวชี้วัดที ่5.1.2) 

กม. 1 คร้ัง 1 คร้ัง  

ซึ่งหากพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ไมบรรลุเปาหมาย จะพบวาแผนงานที่ 1 - 4 ซึ่งเปนแผนงานที่สนับสนุนตัวช้ีวัดยุทธศาสตร 
ที่ 5.1.1 มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวทั้งหมด ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการดําเนินงาน 
ของตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 5.1.1 ที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายการดําเนินการได สวนติดตามและประเมินผล 
จึงมีขอสังเกตวาผลผลิต (Output) จากการดําเนินการตามแผนงานที่ 1 - 4 อาจไมมีผลโดยตรงตอการบรรลุ
เปาหมายของตัวชี้วัดดังกลาว หรือแผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนตัวชี้วัดยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหตัวชี้วัดบรรลุ
เปาหมาย แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ. 2560 - 2563) ของสํานักงาน ปปง. ยังคงกําหนดใหตัวชี้วัด เรื่อง “รอยละความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่มีตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.” เปนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรอยู ดังน้ัน หนวยงานที่เกี่ยวของ 
อาจพิจารณากําหนดแผนงานที่สามารถสนับสนุนใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอสํานักงาน ปปง. มากขึ้น  
หรือหากยังมีความจําเปนตองปฏิบัติตามแผนงานเดิมอาจตองปรับปรุงผลผลิต (Output) ของแผนงานเพื่อให
สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสดุ  
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4. สรุปภาพรวมของผลการดําเนินการของตัวชี้วัดยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร รอบ ๑2 เดือน  
4.๑ ภาพรวมผลการดําเนินการของตัวช้ีวัดยุทธศาสตร รอบ ๑2 เดือน 

  จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการของตัวชี้วัดยุทธศาสตร รอบ ๑2 เดือน ทั้ง 5 ยุทธศาสตร 
สามารถจําแนกออกตามสถานการณดําเนินการไดดังตารางทายนี้ 

ยุทธศาสตรที่ จํานวนตัวช้ีวัดที่กําหนดเปาหมายการดําเนินการ จําแนกตามสถานะ รวม 
บรรลุเปาหมาย 
รอบ 12 เดือน  

คิดเปน 
รอยละ 

ไมบรรลุเปาหมาย
รอบ 12 เดือน 

คิดเปน 
รอยละ 

1 11 84.62 2 15.38 13 
2 5 100.00 - - 5 
3 2 100.00 - - 2 
4 3 37.50 5 62.50 8 
5 1 50.00 1 50.00 2 

รวม 22 73.33 8 26.67 30 

แผนภูมิแสดงผลคะแนนถวงน้ําหนักของตัวชี้วัดยุทธศาสตร รอบ ๑2 เดือน  

 

5. ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
5.๑ หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัดยังขาดการจัดเก็บขอมูลที่จําเปนตอการติดตามและประเมินผล 

อยางเปนระบบ ทําใหเอกสารหลักฐานบางสวนไมครบถวน หรือขาดความนาเชื่อถือ  
5.2 ขาดการนําปญหาท่ีพบจากการติดตามและประเมินผลที่ผานมาไปสูการแกไข/ปรับปรุง ทําใหยัง

พบปญหาในลักษณะเดิม ซึ่งสงผลตอความสามารถในการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัด 
5.3 มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการปฏิบัติ/จัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด ทําใหขาดความตอเนื่อง

ในการปฏิบัติงาน 
5.4 หนวยงานผูรับผิดชอบตัวชี้วัดไมใหความสําคัญตอการจัดทําเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัด

เทาที่ควร ทําใหผลการดําเนินการตามตวัชี้วัดไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของตัวชี้วัด 

เฉลี่ย 4.51 

คะแนน 


