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สรุปผลการติดตามและประเมินผลในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ส านักงาน ปปง.  
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)  

 
1. บทน า 
   ตามท่ีส านักงาน ปปง. ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน ปปง. 
ให้มีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายระดับสูงอื่น  ๆ
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาเชิงปอ้งกัน เพ่ือไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
(NPO) ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี ้

1) กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติเชิงป้องกัน สอดคล้องกับสถานการณ์การฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรฐานสากล  

2) ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินน าไปสู่การก าหนดมาตรการเชิงป้องกัน 
3) ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 
4) เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
5) ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นและ

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ในการด าเนินการกับ

ทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นการด าเนินคดีอาญ า
ฐานฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี ้

1) ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินน าไปสู่การด าเนินคดีตามกฎหมาย 
2) ผลการด าเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้อยมากขึ้น 
3) การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรมสืบสวนทางการเงิน

และด าเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4) การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) การบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศในก ารสนับสนุน

การด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 
1) การเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินได้ครบถ้วนถูกต้องให้เหมาะสมกับสภาพของทรัพย์สิน 
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2) การบริหารทรัพย์สิน ให้เหมาะสมกับสภาพทรัพย์เกิดคุณค่าสูงสุด 
3) ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน สามารถน ามาใช้ในการ

สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ยุทธศาสตร์ที ่4: พัฒนาองค์กร และบุคลากร ให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้ 
1) โครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมระบบบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี  

มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2) บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 
3) ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

  ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ข้างต้น ส านักงาน ปปง. ไดก้ าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตรข์ึ้น จ านวน 49 ตัวชี้วัด 
เพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของส านักงาน ปปง. ให้สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดให้
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหารทราบข้อมูลผลการด าเนินงาน
และสามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยน
ค่าเป้าหมายของโครงการ /กิจกรรมต่ างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

2. วิธีการติดตามและประเมินผล 
  ส่วนติดตามและประเมินผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ด าเนินการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 256 3)  
ของส านักงาน ปปง . โดย ก าหนดให้กอง ศูนย์ กลุ่ม ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัดรายงานผลการ
ด าเนินการพร้อมเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน (ถ้ามี) เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
เป็นรายไตรมาส (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) และน ามาพิจารณาร่วมกับผลการด าเนินการของแผนงาน กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือท าการประเมินผลต่อไป 
   ส าหรับวิธีการประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์นั้น พิจารณาจากผลการด าเนินการของตัวชี้วัด 
ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 (รอบ 6 เดือน) น ามาเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือนที่ก าหนดไว้ และน าไปค านวณหาค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก โดยมีวิธีการค านวณ ดังนี้ 
 

ข้อมูล ตัวแปร 
(Xi) 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน X1 

เป้าหมายการด าเนินงานรอบ 6 เดือน X2 
คะแนนประเมินที่ได้ (เต็ม 5 คะแนน) X3 
ค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์แต่ละตัวชี้วัด X4 
ค่าน้ าหนักรวมของตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ X5 
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สูตรการค านวณคะแนนถ่วงน้ าหนัก : 

   X3   =  (X1   *   100) / X2 
                 20 
   คะแนนถ่วงน้ าหนัก =         X3  *  X4 

 X5 
 
3. รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผล 

3.1 การติดตามและประเมินผลในการด าเนินการตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ (จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 
  จากการตรวจสอบเอกสารผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน จ านวน  

49 ตัวชี้วัด สามารถสรุปคะแนนผลการด าเนินการ โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาเชิงป้องกัน เพ่ือไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
(NPO) ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับ ความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประกอบด้วยตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ทั้งหมด  14 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  28.57 ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรท์ั้งหมด (49 ตัวชี้วัด) 
    2. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 12 เดือน จ านวน  
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด (14 ตัวชี้วัด) คือ ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จ านวน
บทบัญญัติของกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ  ที่เป็นเป้าหมายได้รับการแก้ไขปรับปรุง (เป้าหมาย : 1 ฉบับ) 

3. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 6 เดือน จ านวน  
13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งหมด (14 ตัวชี้วัด) มีผลการติดตามและ
ประเมินผลในการด าเนินการ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย
รอบ  

12 เดือน 

เป้าหมาย 
รอบ  

6 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ด าเนินการ

รอบ 6 
เดือน 

(X1) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ าหนัก 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

1 1.1.1 จ านวนบทบัญญัติของ
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ  
ประกาศ ที่เป็นเป้าหมาย ได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานสากล  

กม. 1 ฉบับ - 9 ฉบับ - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

2 1.1.2 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท านโยบาย/มาตรการด้าน 
AML/CFT ที่สอดคล้องกับความเสี่ยง
และมาตรฐานสากล  

คท. ระดับ  
5 

ระดับ  
1 

ระดับ     
3 

5.00 2.50 0.45 
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ล าดับ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย
รอบ  

12 เดือน 

เป้าหมาย 
รอบ  

6 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ด าเนินการ

รอบ 6 
เดือน 

(X1) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ าหนัก 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

3 1.2.1 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานวิเคราะห์ข่าวกรองทาง
การเงินเชิงรุกในคดีความผิดมูลฐานท่ี
สอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน ML/FT  

ขก. ระดับ  
5 

ระดับ  
2 

ระดับ  
1 

2.50 2.00 0.18 

4 1.2.2 จ านวนรายงานวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับภาพรวมธุรกรรม
ต้องสงสัยรูปแบบการฟอกเงินและ
สถานการณ์ก่ออาชญากรรม 

ขก. 12 ฉบับ 6 ฉบับ 6 ฉบับ 5.00 2.00 0.36 

5 1.2.3 จ านวนรายงานการวิเคราะห์
เงินสดผ่านแดนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดมาตรการเชิงป้องกัน  

ขก. 2 ฉบับ 1 ฉบับ 0 ฉบับ 0.00 2.00 0.00 

6 1.2.4 ร้อยละของธุรกรรมต้องสงสัยที่
น าไปใช้งานได้เทียบกับจ านวน
ธุรกรรมต้องสงสัยที่ได้รับมาทั้งหมด  

ขก. ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 
13.70 

1.37 2.00 0.10 

7 1.3.1 ร้อยละของจ านวนรายงานการ
ท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมี
ความครบถ้วน สมบูรณ์เทียบกับ
จ านวนรายงานการท าธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยที่ได้รับมาทั้งหมด 

กส. ร้อยละ 72 ร้อยละ 72 ร้อยละ 
96.21 

5.00 2.00 0.36 

8 1.3.2 ร้อยละของเรื่องที่ด าเนินการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จเมื่อเทียบกับ
จ านวนเรื่องที่ออกค าสั่งตรวจสอบ
การรายงานและการแสดงตนของ    
ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 

กส. ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 

5.00 2.00 0.36 

9 1.3.3 ระดับความส าเร็จในการประเมิน
ผู้มีหน้าที่รายงานตามความเสี่ยงท่ีระบุ 

กส. ระดับ 5 ระดับ 2 ระดับ 3 5.00 2.00 0.36 

10 1.3.4 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
แนวปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าท่ีรายงาน 

กส. ระดับ 5 ระดับ 2 ระดับ 3 5.00 2.00 0.36 

11 1.4.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายได้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

นย./กส./สอ. ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
96 

ร้อยละ 
96.21 

5.00 3.00 0.55 
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ล าดับ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย
รอบ  

12 เดือน 

เป้าหมาย 
รอบ  

6 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ด าเนินการ

รอบ 6 
เดือน 

(X1) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ าหนัก 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

12 1.5.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยขา่วกรอง
ทางการเงิน (FIU) ต่างประเทศ 

คท. ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5.00 2.00 0.36 

13 1.5.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการก ากับและ
ตรวจสอบ 

กส. ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 

5.00 2.00 0.36 

14 1.5.3 ร้อยละความส าเร็จของการใช้
ข้อมูลที่ได้รับแจ้งเบาะแสจาก
ประชาชนไปใช้ให้เกิดประโยชน ์

สอ. ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 87 5.00 2.00 0.36 

  ∑ (Wi) หรือ X5              27.50   

 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1    4.19 

  จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 เท่ากับ 4.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม  

5 คะแนน 
2. ตัวชี้วัดฯ ที่มีคะแนนต่ ากว่า 5 คะแนน มีจ านวน 3 ตัวชี้วัด เรียงตามระดับคะแนนมาก  

ไปหาน้อย ดังนี ้
1) ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานวิเคราะห์ข่าวกรอ งทางการเงิน

เชิงรุกในคดีความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้าน  ML/FT รับผิดชอบโดย ขก . ก าหนดเป้าหมายฯ 
รอบ 6 เดือน เท่ากับ ระดับ 2 ด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามกฎหมายฯ จ านวน 30 เรื่อง ด าเนินการตรวจสอบฯ ไดจ้ านวน 20 เรื่อง อยู่ในระดับ 1 ผลการประเมิน
เท่ากับ 2.50 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  : ขาดบุคลากรที่ เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูลรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยฯ และขาดฐานข้อมูลที่จะใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
การกระท าความผิดตามกฎหมาย  

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค :  
(1) เร่งด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังและบรรจุข้าราชการใหม่ และจัดท าหรือปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้ข้าราชการใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง   
ประกอบกับเร่งกระบวนการรับโอนข้าราชการให้แล้วเสร็จ โดยมีการพิจารณาถึงทักษะความช านาญ ให้ตรงตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงพัฒนาทักษะความช านาญของบุคลากรในปัจจุบันควบคู่ไปพร้อมกัน 
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(2) ควรมีการประสานหรือท าความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการระบุข้อมูล
เพ่ิมเติมที่จ าเป็นที่ใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึงควรมีการ บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในส านักงาน ปปง . ใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 

2) ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ร้อยละของธุรกรรมต้องสงสัยที่น าไปใช้งานได้เทียบกับจ านวนธุรกรรม
ต้องสงสัยที่ได้รับทั้งหมด  รับผิดชอบโดย ขก . รอบ 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 50 ด าเนินการได้ ร้อยละ 13.70  
ผลการประเมินเท่ากับ 1.37 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  : บุคลากรมีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงาน และขาดความครบถ้วนของข้อมูลของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผล
ทางข้อมูลเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่จะ น ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นยังมี
ขีดจ ากัด เช่น ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค :  
(1) เร่งด าเนินการจัด สรรอัตราก าลังและบรรจุข้าราชการใหม่ และจัดท าหรือปรับปรุง

คู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้ข้าราชการใหม่สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างต่อเนื่อง    
ประกอบกับเร่งกระบวนการรับโอนข้าราชการให้แล้วเสร็จ โดยมีการพิจารณาถึงทักษะความช านาญ ให้ตรงตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงพัฒนาทักษะความช านาญของบุคลากรในปัจจุบันควบคู่ไปพร้อมกัน  

(2) ด าเนินการ ประสานและท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงเว็บไซต์
ออนไลน์ เพ่ือให้การจัดส่งข้อมูลตรงความต้องการที่จะน าไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ 

3) ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จ านวนรายงานการวิเคราะห์เงินสดผ่านแดนเพื่อน าไปสู่การก าหนด
มาตรการเชิงป้องกัน รับผิดชอบโดย ขก. ก าหนดเป้าหมายฯ รอบ 6 เดือน เท่ากับ 1 ฉบับ ไม่สามารถด าเนินการได ้
ผลการประเมินเท่ากับ 0.00 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน : ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและ
จัดท ารายงานการวิเคราะห์รายงานฯ อย่างไรก็ดี พบว่า รายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดนมีข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา /อุปสรรค : เห็นควรให้มีการสื่อสารท าความเข้าใจ        
ให้ตรงกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานธุรกรรมเงินส ดผ่านแดนเพ่ือให้ เกิดความครบถ้วนและตรงตามความ
ต้องการของข้อมูลที่จะสามารถน ามาด าเนินการวิเคราะห์ได้  

ยุทธศาสตร์ที ่2 บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ในการด าเนินการกับทรัพย์สิน
ในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยง ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุ นการด าเนินคดีอาญ าฐานฟอก
เงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ประกอบด้วยตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด คิด เป็นร้อยละ 36.73 ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ทั้งหมด (49 ตัวชี้วัด) 

2. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 12 เดือน จ านวน 
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด (18 ตัวชี้วัด ) คือ ตัวชี้วัดที่ 2.3.1 
จ านวนข้ อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นในการวิเคราะห์
ธุรกรรม สืบสวนทางการเงินและด าเนินคดี (เป้าหมาย : 1 หน่วยงาน) 
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3. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 6 เดือน จ านวน 
17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 94.44 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด (18 ตัวชี้วัด) มีผลการติดตามและ
ประเมินผลในการด าเนินการ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

 
ล าดับ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย
รอบ  

12 เดือน 

เป้าหมาย 
รอบ  

6 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ด าเนินการ

รอบ 6 
เดือน 

(X1) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ าหนัก 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

1 2.1.1 จ านวนเรื่องที่ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวม 
พยานหลักฐาน เพื่อด าเนินการกับ
ทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน 
(ตัวช้ีวัดงบประมาณ 9) 

ขก. 610 เรื่อง 300 เรื่อง 458 เรื่อง 5.00 2.00 0.28 

2 2.1.2 จ านวนเรื่องที่ ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 
เพื่อด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  
(ตัวช้ีวัดงบประมาณ 10) 

ขก. 80 เรื่อง 40 เรื่อง 36 เรื่อง 4.50 2.00 0.25 

3 2.1.3 จ านวนเรื่องที่ได้ ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ สืบสวนข้อมูลรายงาน   
เงินสดผ่านแดน เพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและกฎหมายอื่น 

ขก. 12 เรื่อง 6 เรื่อง 6 เรื่อง 5.00 2.00 0.28 

4 2.1.4 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไว้ด าเนินการ
กับผู้กระท าความผิดเทียบกับจ านวน
เรื่องที่ส านักงาน ปปง. ส่งให ้
(ตัวช้ีวัดงบประมาณ 4 – 4.1) 

ขก. ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5.00 2.00 0.28 

5 2.1.5 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่
คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบ
ให้ส านักงาน ปปง. ส่งรายชื่อบุคคล 
ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อ
การร้าย หรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายให้พนักงานอัยการ
ยื่นค าร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งเทียบ
กับจ านวนเรื่องที่ส่งให้พนักงาน
อัยการทั้งหมด 
(ตัวช้ีวัดงบประมาณ 12) 

ขก. ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
90 

5.00 2.00 0.28 
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ล าดับ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย
รอบ  

12 เดือน 

เป้าหมาย 
รอบ  

6 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ด าเนินการ

รอบ 6 
เดือน 

(X1) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ าหนัก 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

6 
 

2.2.1 จ านวนเรื่องที่สืบสวน 
สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน
เพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดมูลฐาน 

คด. 1 - 4 510 เรื่อง 255 เรื่อง 150 เรื่อง 2.94 1.50 0.12 

7 2.2.2 จ านวนคดี/เรื่องในกลุ่มมูลฐาน
ความผิดที่มีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
กฎหมาย 

ขก. /       
คด. 1 - 4 

17 คดี/
เรื่อง 

8 คดี/
เรื่อง 

8 คดี/ 
เรื่อง 

5.00 2.00 0.28 

8 2.2.3 จ านวนเรื่องที่มีค าสั่งให้ยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท า
ความผิด 
(ตัวช้ีวัดงบประมาณ 5(5.1 – 5.4)) 

คด. 1 - 4 200 เรื่อง 100 เรื่อง 60 เรื่อง 3.00 2.00 0.17 

9 2.2.4 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้
ด าเนินการให้การคุ้มครองแก่ผู้ให้
ถ้อยค าเสนอคณะกรรมการธุรกรรมมี
ค าสั่งเทียบกับจ านวนเรื่องที่ได้รับ 

กม. ร้อยละ 60 ร้อยละ 40 0 0.00 1.50 0.00 

10 2.2.5 จ านวนเรื่องที่ส่งให้พนักงาน
อัยการเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
(ตัวช้ีวัดงบประมาณ 1) 

คด. 1 - 4 170 เรื่อง 85 เรื่อง 75 เรื่อง 4.41 1.50 0.18 

11 2.2.6 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่
พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาล
เทียบกับจ านวนเรื่องที่ส านักงาน 
ปปง. ส่งให ้
(ตัวช้ีวัดงบประมาณ 3 – 3.3) 

คด. 1 - 4 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 
100 

5.00 2.00 0.28 

12 2.2.7 ร้อยละความส าเร็จของการ
ตรวจพิสูจน์หลักฐานอิเล็กทรอนิกส ์

ศท. ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

5.00 2.00 0.28 

13 2.2.8 จ านวนเรื่องของการประสาน
ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบสวนสอบสวน 

ศท. 12 เรื่อง 6 เรื่อง 5 เรื่อง 4.17 1.00 0.12 

14 2.2.9 จ านวนเรื่องที่ได้รับการ
ตรวจสอบการกระท าความผิดทาง
เทคโนโลย ี
 

ศท. 7 เรื่อง 5 เรื่อง 11 เรื่อง 5.00 1.50 0.21 
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ล าดับ 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย
รอบ  

12 เดือน 

เป้าหมาย 
รอบ  

6 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ด าเนินการ

รอบ 6 
เดือน 

(X1) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ าหนัก 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

15 2.3.1 จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อ
เข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นใน
การวิเคราะห์ธุรกรรม สืบสวนทาง
การเงิน และด าเนินคด ี

ศท. / กม. 1 
หน่วยงาน 

- ขั้นตอนท่ี 
3 

- - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

16 2.4.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่
ด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ผู้เสียหายที่พนักงานอัยการยื่นค าร้อง
ต่อศาล เทียบกับจ านวนเรื่องที่
ส านักงาน ปปง. ส่งให ้

คด. 1 - 4 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 5 1.25 4.00 
 
 
 

0.14 

17 2.5.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องที่ได้
ด าเนินคดีฟอกเงินกับผู้กระท า
ความผิดเทียบกับจ านวนเรื่องที่ได้รบั
จากหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

กม. ร้อยละ 60 ร้อยละ 40 ร้อยละ 
25.93 

3.24 3.50 0.32 

18 2.5.2 จ านวนเป้าหมายการจับกุม
ผู้กระท าความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

กม. 70 
เป้าหมาย 

20 
เป้าหมาย 

30 
เป้าหมาย 

5.00 3.50 0.49 

  ∑ (Wi) หรือ X5           36.00  

 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2    3.93 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เท่ากับ 3.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม  

5 คะแนน 
2. ตัวชี้วัดฯ ที่มีคะแนนต่ ากว่า 5 คะแนน มีจ านวน 8 ตัวชี้วัด เรียง ตามระดับคะแนนมาก  

ไปหาน้อย ดังนี ้
1) ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 จ านวนเรื่องท่ี ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 

เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ตัวชี้วัดงบประมาณ 10) 
รับผิดชอบโดย ขก. ก าหนดเป้าหมายฯ รอบ 6 เดือน เท่ากับ 40 เรื่อง ด าเนินการได้ 36 เรื่อง ผลการประเมิน
เท่ากับ 4.50 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)  

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  : บุคลากรมีจ านวนน้ อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงาน ขาดบุคลากรที่ท าการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา /อุปสรรค  : เร่งด าเนินการจัด สรรอัตราก าลังและ
บรรจุข้าราชการใหม่ และจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อใหข้้าราชการใหม่
สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเร่งกระบวนการรับโอนข้าราชการให้แล้วเสร็จ โดยมีการพิจารณา
ถึงทักษะความช านาญ ให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึงพัฒนาทักษะความช านาญของบุคลากรใน
ปัจจุบันควบคู่ไปพร้อมกัน  

2) ตัวชี้วัดที่ 2.2.5 จ านวนเรื่องท่ีส่งให้พนักงานอัยการเพ่ื อด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
(ตัวชี้วัดงบประมาณ 1) รับผิดชอบโดย คด. 1 – 4 ก าหนดเป้าหมายฯ รอบ 6 เดือน เท่ากับ 85 เรื่อง ด าเนินการได้ 
75 เรื่อง ผลการประเมินเท่ากับ 4.41 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

   ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  : อัตราก าลังไม่เพียงพอ  พนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบคดีที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้ 

  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา /อุปสรรค  : เร่งด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังและ   
บรรจุข้าราชการใหม่ และจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้ข้าราชการใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเร่งกระบวนการรับโอนข้าราชการให้แล้วเสร็จ โดยมีการพิจารณา
ถึงทักษะความช านาญ ให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึงพัฒนาทักษะความช านาญของบุคลากรใน
ปัจจุบันควบคู่ไปพร้อมกัน 

3) ตัวชี้วัดที่  2.2.8 จ านวนเรื่องของการประสานข้อมูล เครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบสวน สอบสวน  รับผิดชอบโดย ศท . ก าหนดเป้าหมายฯ รอบ 6 เดือน เท่ากับ 6 เรื่อง  
ด าเนินการได ้5 เรื่อง ผลการประเมินเท่ากับ 4.17 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

ปัญหา /อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  : มีข้อจ ากัดของจ านวนต้นเรื่ องจาก
หน่วยงานภายในส านักงาน ปปง . ให้ด าเนินการประสานข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือการสืบสวนสอบสวน โดยในรอบ 6 เดือนมีจ านวนเพียง 3 เรื่อง  

 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค : - 
4) ตัวชี้วัดที่  2.5.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีได้ด าเนินคดี ฟอกเงินกับผู้กระท าความผิด

เทียบกับจ านวนเรื่องท่ีได้รั บจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  รับผิดชอบโดย กม . 
ก าหนดเป้าหมายฯ รอบ 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 40 ด าเนินการได้ ร้อยละ 25.93 ผลการประเมินเท่ากับ 3.24 คะแนน 
(เต็ม 5 คะแนน) 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  : การแสวงหาพยานหลักฐาน ที่จะใช้ในการ
ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาเป็นไปโดยยาก รวมถึงการขอเอกสารที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานภายนอกเป็นไปด้วยความล่าช้า 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค : เห็นควรเพิ่มการสื่อสารท าความเข้าใจและ ขอ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องในการประสานขอข้อมูลเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น 

5) ตัวชี้วัดที่  2.2.3 จ านวนเรื่องท่ีมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด (ตัวชี้วัดงบประมาณ 5 (5.1 – 5.4)) รับผิดชอบโดย คด. 1 – 4 ก าหนดเป้าหมายฯ รอบ 6 เดือน เท่ากับ 
100 เรือ่ง ด าเนินการได้ 60 เรื่อง ผลการประเมินเท่ากับ 3.00 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  : อัตราก าลังไม่เพียงพอ  พนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบคดีที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้ 
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา /อุปสรรค  : เร่งด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังและ   
บรรจุข้าราชการใหม่ และจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อใหข้้าราชการใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเร่งกระบวนการรับโอนข้าราชการให้แล้วเสร็จ โดยมีการพิจารณา
ถึงทักษะความช านาญ ให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึงพัฒนาทักษะความช านาญของบุคลากรใน
ปัจจุบันควบคู่ไปพร้อมกัน 

6) ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จ านวนเรื่องท่ีสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อด าเนินการ
กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน  รับผิดชอบโดย คด. 1 – 4 ก าหนดเป้าหมายฯ รอบ 6 เดือน 
เท่ากับ 255 เรื่อง ด าเนินการได้ 150 เรื่อง ผลการประเมินเท่ากับ 2.94 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  : อัตราก าลังไม่เพียงพอ  พนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบคดีที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้  

   ข้อเสนอแนะใน การแก้ไขปัญหา /อุปสรรค  : เร่งด าเนินการจัดสรรอัตราก าลังและ  
บรรจุข้าราชการใหม่ และจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อใหข้้าราชการใหม่
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเร่งกระบวนการรับโอนข้าราชการให้แล้วเสร็จ โดยมีการพิจารณา
ถึงทักษะความช านาญ ให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึงพัฒนาทักษะความช านาญของบุคลากรใน
ปัจจุบันควบคู่ไปพร้อมกัน 

7) ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายที่พนักงาน
อัยการยื่นค าร้องต่อศาล เทียบกับจ านวนเรื่องท่ีส านักงาน ปปง. ส่งให ้รับผิดชอบโดย คด. 1 – 4 ก าหนดเป้าหมายฯ 
รอบ 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 20 ด าเนินการได้ ร้อยละ 5  ผลการประเมินเท่ากับ 1.25 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

  ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน  : อัตราก าลังไม่เพียงพอ  พนักงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบคดีที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุตัวชี้วัดได้ 

 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค : เร่งด าเนินการจัดหาอัตราก าลังบรรจุ
ข้าราชการใหม ่และกระบวนการรับโอนข้าราชการให้แล้วเสร็จโดย เร็ว และมีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มี
ทักษะความช านาญ ให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงจั ดท าคู่มือหรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรใหมส่ามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

8)  ตัวชี้วัดที่ 2.2.4 ร้อยละของจ านวนเรื่องท่ีได้ด าเนินการให้การคุ้มครองแก่ผู้ให้ถ้อยค า
เสนอคณะกรรมการธุรกรรมมีค าสั่งเทียบกับจ านวนเรื่องท่ีได้รับ รับผิดชอบโดย กม. ก าหนดเป้าหมายฯ รอบ 6 เดือน 
เท่ากับ ร้อยละ 40 ไม่มีผลการด าเนินการ ผลการประเมินเท่ากับ 0.00 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน : ยังไม่มีผลการด าเนินการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่น
ค าร้องให้คุ้มครองช่วยเหลือ  

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค : -  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรท์ั้งหมด (49 ตัวชี้วัด) 
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 2. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 12 เดือน
จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด (8 ตัวชี้วัด) คือ 
        1) ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 ระดับความส าเร็จของการเก็บรักษาทรัพย์สินได้ ครบถ้วนตาม
บัญชีทรัพย์สิน (เป้าหมาย : ระดับ 5) 
     2) ตัวชี้วัดที่  3.3.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (เป้าหมาย : ระดับ 5) 
           3. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 6 เดือน จ านวน  
6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด (8 ตัวชี้วัด) มีผลการติดตามและ
ประเมินผลในการด าเนินการ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย
รอบ  

12 เดือน 

เป้าหมาย 
รอบ  

6 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ด าเนินการ

รอบ 6 
เดือน 

(X1) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ าหนัก 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

1 3.1.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน 

บส. ร้อยละ 86 ร้อยละ 84 ร้อยละ 
100 

5.00 3.00 1.50 

2 3.1.2 ระดับความส าเร็จของการเก็บ
รักษาทรัพย์สินได้ครบถ้วนตามบัญชี
ทรัพย์สิน 

บส. ระดับ         
5 

- ระดับ  

5 

- - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

3 3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน (ซ้ ากับตัวช้ีวัด 3.1.1) 

บส. ร้อยละ 86 ร้อยละ 84 ร้อยละ 
90.15 

5.00 2.00 1.00 

4 3.2.2 ร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของ
การบริหารทรัพย์สิน 

บส. ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 ร้อยละ 
69.02 

4.31 2.00 0.86 

5 3.2.3 ร้อยละเฉลี่ยของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการบริหารทรัพย์สิน 

บส. ร้อยละ 10 ร้อยละ 8 ร้อยละ 
11.69 

5.00 1.00 0.50 

6 3.2.4 ร้อยละเฉลี่ยของราคาทรัพย์สิน
ที่ขายได้สงูกว่าราคาเริ่มต้น 

บส. ร้อยละ 8 ร้อยละ 6 ร้อยละ 
27.77 

5.00 1.00 0.50 

7 3.2.5 ร้อยละของจ านวนทรัพย์สินที่
ขายได้เทียบกับจ านวนทรัพย์สินท่ีน า
ออกขายทอดตลาด 

บส. ร้อยละ 80 ร้อยละ 74 ร้อยละ 
76.33 

5.00 1.00 0.50 

8 3.3.1 ระดับความส าเร็จของการ
บริหารกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

บส. ระดับ 5 - - - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

  ∑ (Wi) หรือ X5           10.00  

 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3    4.86 
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จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 เท่ากับ 4.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม  

5 คะแนน 
2. ตัวชี้วัดฯ ที่มีคะแนนต่ ากว่า 5 คะแนน มีจ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 ร้อยละเฉลี่ย

ความส าเร็จของการบริหารทรัพย์ สิน รับผิดชอบโดย บส. ก าหนดเป้าหมายฯ รอบ 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 80  
ด าเนินการได้ ร้อยละ 69.02  ผลการประเมินเท่ากับ 4.31 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน) 

ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน : การน าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็น
สิ่งปลูกสร้างกรณีท่ีมีผู้อาศัยหรือใช้ประโยชน์อยู่แล้ว จะพบปัญหาในการน าออกให้เช่า เนื่องจากไม่สามารถติดต่อ
ผู้ที่อาศัยอยู่ จึงไม่สามารถเจรจาเพ่ือให้ท าสัญญาเช่าหรือให้ย้ายออกจากสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ได้ 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค : ควรพิจารณาหาวิธีการหรือช่องทางอ่ืน ในการ
ประสานหรือติดต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในทรัพย์สินนั้น หรือจากบุคคลใกล้เคียงหรือสถานที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นช่องทางที่อาจ
ท าให้สามารถติดต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในทรัพย์สินนั้นได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กร และบุคลากร ให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วยตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
           1. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 18.37 ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรท์ั้งหมด (49 ตัวชี้วัด) 
           2. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 12 เดือน จ านวน  
8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งหมด (9 ตัวชี้วัด) คือ 
  1) ตัวชีว้ัดที่ 4.1.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม 
(เป้าหมาย : ระดับ 5) 
 2) ตัวชี้วัดที่ 4.1.3 ระดับความส าเร็จของการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม 
(เป้าหมาย : ระดับ 5) 
 3) ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุค ลากรต่อระบบกา รบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (เป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
 4) ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 ร้อยละของบุ คลากรที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (เป้าหมาย : ร้อยละ 76) 
     5) ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดตั้งสถาบันพัฒ นาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและปราบปรา มการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (AML/CFT) 
(เป้าหมาย : ระดับ 5) 
     6) ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 จ านวนหลักสูตรมาตรฐานเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน    
ในการปฏิบติังาน (เป้าหมาย : 5 หลักสูตร) 

 7) ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ร้อยละความส าเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (เป้าหมาย : ร้อยละ 85) 

 8) ตัวชี้วัดที่  4.3.2 ร้อยละความเชื่อม่ันของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ปปง. (เป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
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     3. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 6 เดือน จ านวน  
1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งหมด (9 ตัวชี้วัด) มีผลการติดตามและ
ประเมินผลในการด าเนินการ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมาย
รอบ  

12 เดือน 

เป้าหมาย 
รอบ  

6 เดือน 
 

(X2) 

ผลการ
ด าเนินการ

รอบ 6 
เดือน 

(X1) 

คะแนน 
 
 
 

(X3) 

 น้ าหนัก 
(Wi) 

 
 

(X4) 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 
 

(X3) * (X4)  

(X5)  

1 4.1.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม 

สลก. ระดับ 5 - - - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

2 4.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน 

ศท. ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 5.00 2.00 5.00 

3 4.1.3 ระดับความส าเร็จของการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม 

นย. ระดับ 5 - - - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

4 4.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล 

สลก. ร้อยละ 80 - - - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

5 4.2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

นย. ร้อยละ 76  - - - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

6 4.2.3 ระดับความส าเร็จของการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาบคุลากรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)   

นย. ระดับ 5 - - - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

7 4.2.4 จ านวนหลักสูตรมาตรฐานเพื่อ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การปฏิบัตงิาน 

นย. /กส. 5 หลักสูตร - - - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

8 4.3.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

สลก. ร้อยละ 95 - - - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

9 4.3.2 ร้อยละความเช่ือมั่นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ปปง. 

นย. ร้อยละ 80  - - - - วัดผลในรอบ  
12 เดือน 

  ∑ (Wi) หรือ X5           2.00  

 ผลรวมคะแนนถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4    5.00 
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จากตารางในข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4 เท่ากับ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม   

5 คะแนน  
2. ไมมี่ตัวชี้วัดฯ ที่มีคะแนนต่ ากว่า 5 คะแนน 
ทั้งนี้ เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่ 4.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 6 เพียงตัวชี้วัดเดียว 

 สรุปผลการด าเนินการของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในภาพรวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์   
   1. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 6 เดือน จ านวน 37 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 75.51 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด (49 ตัวชี้วัด) ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ตัวชี้วัดทีบ่รรลุเป้าหมายการด าเนินงานรอบ 6 เดือน มจี านวน 25 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
67.57 ของตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการรอบ 6 เดือนทั้งหมด (37 ตัวชี้วัด) 
       2) ตัวชี้วัดที่ ไม่บรรลุเป้าหมาย การด าเนินงานรอบ 6 เดือน มีจ านวน 12  ตัวชี้วัด   
คิดเป็นร้อยละ 32.43 ของตัวชี้วัดที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการรอบ 6 เดือนทั้งหมด (37 ตัวชี้วัด) 

 
   2. จ านวนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการในรอบ 12 เดือน จ านวน 12 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 24.49 ของตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด (49 ตัวชี้วัด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ            

4.48 คะแนน 
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4. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
  4.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดยังขาดการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการติดตามและประเมินผล

อย่างเป็นระบบ ท าให้เอกสารหลักฐานบางส่วนไม่ครบถ้วน หรือขาดความน่าเชื่อถือ   
  4.2 มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ/จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ท าให้ขาดความ

ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และเกิดความล่าช้าในการรายงานผลการด าเนินงาน   

5. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ในรอบ 12 เดือน 
 เห็นควร ให้กอง ศูนย์ กลุ่ม ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์พิจารณาน า
ข้อเสน อแนะ จากการติดตามและประเมินผลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดฯ เพื่อให้สามารถ บรรลุตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของส านักงาน ปปง . ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 


