
ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

(Certified FL)
วันพฤหัสบดทีี ่15 มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.0๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ อาคารส านกังาน ปปง.



ปปง.

ภาพรวม
องค์การ

ผลการ
ด าเนินงาน

ตอบ
ข้อซักถาม

หัวข้อการน าเสนอ
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นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน
ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.

พลต ารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ)
รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พลต ารวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร
รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ)

ร้อยต ารวจเอก ไพรัตน์  เทศพานิช
ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายบริหาร)

ปปง.

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ฝ่ายปฏิบัติการ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ฝ่ายบริหาร)

กองกฎหมาย

กองข่าวกรองทางการเงิน

กองคดี 1

กองคดี 2

กองคดี 3

กองคดี 4

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กองก ากับและตรวจสอบ

ส านักงานเลขานุการกรม

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

กองสื่อสารองค์กร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านกฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านนโยบายและมาตรการ

โครงสร้างส านักงาน ปปง.
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โครงสร้างการขับเคลื่อน
คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee)

คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (working team)

หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ หมวด ๖

LD CS HRSP IT PM

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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ปี ๒๕๕๒
หมวด ๓,๑

ปี ๒๕๕๔
หมวด ๒,๔

ปี ๒๕๕๓
หมวด ๕,๖

ปี ๒๕๕๘  หมวด ๒ ผ่านการคัดกรอง รางวัลรายหมวด (รอบแรก) 

ปี ๒๕๕๖ ผ่านการตรวจ Certified FL Ver.๑
หมวด ๑ = ๘๙.๔๔ %    หมวด ๒ = ๘๕.๙๓ %
หมวด ๓ = ๘๒.๕๙ %    หมวด ๔ = ๙๐.๔๘ %
หมวด ๕ = ๙๕.๐๐ %    หมวด ๖ = ๘๐.๕๗ % 

ปี ๒๕๕๙ ผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
หมวด ๑ – ๗

หมวด ๑ = 98 %        หมวด ๒ = 83 %
หมวด ๓ = 74 % หมวด ๔ = 97 %
หมวด ๕ = 97 %        หมวด ๖ = 78 %

หมวด 7 = 96 %

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ภายในปี พ.ศ. 2564

วัฒนธรรม
1. พึงปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

อย่างเต็มท่ี
2. พึงมีมารยาทในการแต่งกาย
3. พึงมีมารยาทในการประชุม  

ค่านิยม 
“กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม  สามัคคี ใฝ่เรียนรู้”

เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)
มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย

• ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล

• หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชน
มีความเชื่อม่ันและยอมรับในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ด้านพันธกิจ

การได้รับการยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ 

ด้านปฏิบัติการ
การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมไปถึงต้องมีความพร้อมในการตรวจประเมินมาตรฐานสากล

ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม
ผลักดันมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางกฎหมายของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ด้านทรัพยากรบุคคล
– การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
– เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. มีทักษะและความพร้อม มีแนวคิด บุคลิกภาพที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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1. ประเมินและจัดการความเสี่ยงดานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  และการสนับสนุน
ทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลางสูง

2. ก าหนดนโยบายและมาตรการดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลางสูงใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล

3. บังคับใชกฎหมายดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ   
กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลางสูงอยางมีสัมฤทธิ์ผลและเปนที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

4. ประสานและบูรณาการความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน          
ทั้งในและตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลางสูง

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลางสูง
และรองรับรัฐบาลดิจิทัล

6. เสริมสรางองคความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลางสูง ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

พันธกิจ

ลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ประเภท
จ านวน 
(คน)

อายุเฉลี่ย 
(ปี)

ข้าราชการ
• อัตราก าลัง 553

• อัตราคนครอง ๓๙๒ ๓๘.37

พนักงานราชการ 32 ๓๓.78

ลูกจ้างชั่วคราว ๖๖ 29.88
ลูกจ้างบริษัทเอกชน ๑๐๑ 24.51

รวม 5๙๑ ๓4.81
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ลูกจ้าบริษัทเอกชน

ลูกจ้างโครงการ

ข้าราชการ 66%

ลูกจ้างบริษัทเอกชน
17%

ลูกจ้างโครงการ 11%

พนักงานราชการ 6%

ลักษณะบุคลากรในภาพรวม
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นักบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้อ านวยการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักจัดการงานทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นิติกร

นักสืบสวนสอบสวน

เจ้าพนักงานธุรการ

นักบริหาร 0.51%
ผู้เชี่ยวชาญ 0.77%

ผู้อ านวยการ 2.30%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0.26%

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9.95%
นักสืบสวนสอบสวน

58.41%

เจ้าพนักงานธุรการ
1.02%

นักจัดการงานทั่วไป 2.55%

นักทรัพยากรบุคคล 1.79%

นักวิชาการเงินและบัญชี
1.53%

นักวิชาการพัสดุ
1.28%

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
4.08%

นิติกร 15.56%

แผนภูมิอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามสายงาน
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บริหาร ระดับสูง 0.26%

บริหาร ระดับสูง

บริหาร ระดับต้น

อ านวยการ ระดับสูง

อ านวยการ ระดับต้น

วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ

วิชาการ ระดับช านาญการ

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ทั่วไป ระดับช านาญงาน

ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

บริหาร ระดับต้น 0.26%
อ านวยการ ระดับสูง 2.04%

อ านวยการ ระดับต้น 0.26%

วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 0.77%

วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ
13.01%

วิชาการ ระดับช านาญการ
45.92%

วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
36.47%

ทั่วไป ระดับช านาญงาน
0.77%

ทั่วไป ระดับปฏิงาน 0.26%

แผนภูมิอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามระดับการด ารงต าแหน่ง
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ประเภท
จ านวน 
(คน)

สัดส่วน

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑ ๐.26%

ปริญญาตรี 162 41.33%

ปริญญาโท ๒28 58.16%

ปริญญาเอก ๑ ๐.26%

รวม ๓92

ต่ ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ปริญญาตรี
41.33%

ปริญญาโท
58.16%

ปริญญาเอก 0.26%

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0.26%

แผนภูมิอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามระดับการศึกษา
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เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก

เทคโนโลยีด้านการสืบสวนสอบสวน
ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

1. ระบบการส่งรายงานธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AERS)
2. ระบบสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการวิเคราะห์รายงานธุรกรรม (Visual Link)
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมข้อมูล การท าธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการจัดท างบการเงินเพ่ือวิเคราะห์ท่ีมาของธุรกรรม (AIS)
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน (AMFIS)
5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ (Smart Search)
6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลคดี (AMCAMs)
7. ระบบสารสนเทศพ่ือรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMCATs)
8. ระบบรวบรวมข้อมูลหลายมิติเพ่ือวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (AMCIS)
9. ระบบปัญญาประดิษฐ์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการท าธุรกรรมส าหรับสถาบันการเงิน (ภาคธนาคาร) (AIB)
10. ระบบรายงานการท าธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECB)
11. ระบบสารสนเทศข้อมูลกลางเพ่ือการรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล (AMCES)
12. ระบบสารสนเทศเพ่ือการรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ERS)
13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม (AMFICS)
14. ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีผู้ที่มีหน้าท่ีรายงาน
15. ระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business)
16. ระบบคัดกรองและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
17. ระบบบริหารจัดการการแบ่งปันข้อมูลส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (AMLO Government to Government Data Sharing and Management System)
18. ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการการประมูลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์ เพ่ือการขายทอดตลาด

สภาพแวดล้อมขององค์กร
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เทคโนโลยีด้านบริหาร และด้านอ านวยการ
1. เว็บไซต์ส านักงาน ปปง.
2. ระบบเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบรหิารและจัดการงานในองค์กร
4. ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) และ (Call Center)
5. ระบบการประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ
6. ระบบสารสนเทศส าหรบัการบริหารทั่วไปของส านักงาน ปปง.

(Back Office)
7. ระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการ

เงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
8. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
9. ระบบจัดการความรู้ ส านักงาน ปปง.
10. ระบบส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบติดตามประเมินผลเพื่อการ

บริหารจัดการ
12. ระบบเว็บท่า (Enterprise Portal)

เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก

เทคโนโลยีด้านการสืบสวนสอบสวน
ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นระหว่างหน่วยงาน

1. ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล (AMI) ของกรมการปกครอง
2. ระบบขอคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต ของกรมสรรพากร
3. ระบบตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4. ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด ของส านักงาน ป.ป.ส.
5. ระบบตรวจสอบทะเบียนรถ ของกรมขนส่งทางบก
6. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (ThaiDXC) ของส านักงาน

กิจการยุติธรรม
7. ข้อมูลประวัติบุคคลผู้กระท าผิดกฎหมาย กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

บริการข้อมูลเพื่อการสืบค้น
1. บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ (Bingo)
2. บริการข้อมูลออนไลน์ (NEWSCenter)

สภาพแวดล้อมขององค์กร
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เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก

ระบบเครือข่ายและระบบสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงาน
1. บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็ว ๑,๐๐๐/๓๐๐ Mbps

2. ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ที่ครอบคลุมท้ังอาคาร

3. ท่อร้อยสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) เชื่อมโยงระหว่างส านักงาน ปปง. และอาคารแอล

4. ศูนย์ส ารองข้อมูล

5. ระบบป้องกันการดักฟังทางโทรศัพท์

6. ระบบเฝ้าติดตามและตรวจสอบต าแหน่งการเคลื่อนไหว

เทคโนโลยีด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการกระทาความผิดทางเทคโนโลยี
1. ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
2. ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
3. ชุดโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์และตรวจสอบหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
4. ชุดโปรแกรมสาหรับวิเคราะห์หลักฐานเครื่อง Mac และอุปกรณ์ iOS
5. ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต
6. ชุดโปรแกรมวิเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล
7. โปรแกรมวิเคราะห์หน่วยความจ า
8. ห้องปฏิบัติการ (Computer Forensics Lab)
9. เทคโนโลยีการตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)

สภาพแวดล้อมขององค์กร
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เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก

อุปกรณ์ (มีใช้ทุกส่วนงาน)
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีใช้งานร้อยละ๑๐๐ (อัตราส่วน ๑ คน ต่อ ๑ เคร่ือง)
2. เครื่องพิมพ์มีใช้ทุกส่วนงาน
3. คอมพิวเตอรแท็บเล็ต มีใช้ทุกกอง/ศูนย์/กลุ่ม

อาคารและสถานที่
1. ที่ดินที่ครอบครอง มีจ านวน ๒ แปลง (ที่ดินที่ตั้งส านักงาน ปปง. เขตปทุมวัน และที่ดินที่เก็บทรัพย์สิน อ าเภอบางกราย จังหวัดนนทบุรี)
2. อาคารลานจอดรถยนต์สาหรับผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. จ านวน ๗ ชั้น
3. อาคารส านักงาน ปปง. ๑๒ ชั้น (อาคารของส านักงาน ปปง.)
4. อาคารแอล บิลดิ้ง ชั้น ๒ – ๔ (อาคารเช่า)
5. ห้องประชุมส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในห้องประชมุ จ านวน ๓ ห้อง (ห้องประชุม ๑๐๑ และพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุม ๑๐๑                                

ห้องประชุม ๕๐๑ และห้องประชุม ๑๒๐๑)
6. อาคารเอเวอร์กรีน ชั้น ๓, ๕, ๗ (อาคารเช่า)

เพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
1. อาวุธปืนพกส้ันกล็อก ๑๙ ขนาด ๙ มม. ๓๐ กระบอก
2. อาวุธปืนพกส้ัน CZ รุ่น ๗๕ คอมแพ็กซ์ ขนาด ๙ มม. ๒๐ กระบอก
3. อาวุธปืนพกส้ันกล็อก ๑๙ ขนาด ๙ มม. ๔๐ กระบอก
4. เสื้อเกราะ level ๓a ๔๐ ตัว
5. เสื้อเกราะ level ๓a ๔๐ ตัว

สภาพแวดล้อมขององค์กร
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับทีส่ าคัญ
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
• พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
• พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
• กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินในการท าธุรกรรมที่สถาบนัการเงินตอ้งรายงานต่อส านกังานป้องกนัและปราบปราม  

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
• กฎกระทรวงก าหนดธุรกรรมทีส่ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกคา้แสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๔
• กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินในการท าธุรกรรมทีใ่ช้เงินสดซึง่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อส านักงานปอ้งกัน        

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
• กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้า พ.ศ. ๒๕๕๕
• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐
• ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สิน

ออกขายทอดตลาด และการน าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓
• ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าดว้ยการประชุมและการออกค าสัง่ พ.ศ. ๒๕๕๕
• พระราชบัญญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การกอ่การร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสงู พ.ศ. 2559

อ านาจหน้าที่
 อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
 อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งสว่นราชการส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๐
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ส านักงาน ปปง. ประกอบด้วย ๑๖ หน่วยงานตามโครงสร้าง 
กลไกการบริหาร
 มอบอ านาจ/กระจายอ านาจ
 ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับส านักและบุคคล
 ก าหนดกลยุทธ์
 ต้ังหน่วยงานภายในให้ทันการเปลี่ยนแปลง

๑. นโยบายการก ากับดูแลตนเองท่ีดี
 ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม 
 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ด้านองค์การ 
 ด้านผู้ปฏิบัติงาน

๒. วางระบบการควบคุมภายใน
๓. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ส่วนราชการ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน
แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน
ศาลยุติธรรม
เช่น ศาลอาญา
เ ช่น ศาลแพ่ง

– การขอหมายจับ หมายค้น/ ปฏิบัติตามค าสั่งศาล
– การออกหมายเพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
– การขอค าพิพากษาถึงที่สุด
– ประสานติดตามพยานในคดี
– การยื่นค าร้องเพื่อให้ศาลมีค าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด

– ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎเกณฑ์ของศาล
– ระเบียบงานสารบรรณ

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อด้วยตนเอง

ส านักงานอัยการสูงสุด – ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
– การประสานขอข้อมูลทางคดี
– เป็นผู้ประสานงานกลางในคดีระหว่างประเทศ
– ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด

เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ /พ.ร.บ.ป้องกัน   
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อด้วยตนเอง

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ – ขอส าเนาส านวนการสอบสวน/ขอทราบผลคดีอาญา/ร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น
– ขอรายงานการสืบสวนเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
– ประสานความร่วมมือในการเข้าร่วมปิดล้อมตรวจค้น
– ขอข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม
– ขอตรวจสอบการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ
– ด าเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดอาญาที่เป็นความผิดมูลฐาน
– ประสานความร่วมมือขอให้ต ารวจมาเป็นพยานในศาล
– ติดประกาศเกี่ยวกับบุคคลผู้ถูกก าหนดตามสถานีตารวจที่เกี่ยวข้อง
– ขอส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคง

เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ข้อมูลทะเบียนประวัติ

อาชญากรรม
– ติดต่อด้วยตนเอง

ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
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ส่วนราชการ/องค์กรที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน
แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน
ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.)

– ประสานการก ากับดูแลสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายฟอกเงิน

– บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
– การแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน เช่น ลักษณะผลิตภัณฑ์ การออก

ใบอนุญาต และการก ากับดูแล ฯลฯ
– การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน

และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยก ากับของต่างประเทศที่ส านักงาน กลต. มีบันทึกความตกลง
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอยู่หากมีการร้องขอจากส านักงาน ปปง.

– การแลกเปลี่ยนแนวทางในการก ากับและตรวจสอบ
– ผู้มีหน้าที่รายงานประสบการณ์ในการก ากับและตรวจสอบ และลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติ

ที่อาจน าไปสู่การกระท าความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ  
ก่อการร้าย

เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ /พ.ร.บ.ป้องกัน   
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
– คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
– การประชุมร่วมกัน
– บันทึกความตกลงว่าด้วย

การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันของส านักงาน 
ปปง. กับ กลต.

ธนาคารพาณิชย์
และธนาคารเฉพาะกิจต่างๆ 

– การรายงานข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
– ขอตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒
– มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
– รับหรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

โดยส านักงาน ปปง. มีหน้าที่ก ากับ/ตรวจสอบ ส่งเสริม และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ

เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ /พ.ร.บ.ป้องกัน   
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
– ติดต่อผ่านระบบ CDD 

Gateway

ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร

19



กลุ่มผู้รับบริการ
พันธกิจ

ขององค์กร
ความต้องการ/คาดหวัง

แนวทางการสนองตอบ
ต่อความคาดหวัง

วิธีการสื่อสาร

1. ประชาชนทั่วไป 6 1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ
ส านักงาน ปปง.

– ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงบทบาทและภารกิจของ
ส านักงาน ปปง.

– ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของส านักงาน 
ปปง.

จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้  ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอก เ งิ น แก่ ปร ะช าช นอย่ า ง
สม่ าเสมอ

– การจัดโครงการสัมมนา
– สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

2. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าความผิดมูล
ฐาน

– การคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย
– การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการส านักงาน 
ป ป ง .  ( POC ส า นั ก ง า น  ป ป ง . 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสถาบัน
การเงิน)

– ประชาสัมพันธ์ ผ่ านสื่ อมวลชนใน
รูปแบบต่างๆ

– การจัดโครงการสัมมนา/ประชุม

2. หน่วยงานภาครัฐ  
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน

๓, ๔, 6 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการด าเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง

๒. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง

๓. มีเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติงาน

1. ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ มี ห น่ ว ย ง า น
รับผิดชอบโดยตรง จากการจัด
โครงการเผยแพร่ความรู้ และ
การบูรณาการ

2. การส่งวิทยากรไปบรรยาย

– การจัดฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
– เผยแพร่ข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ต

3. หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
ภายในประเทศ

๓, ๔, 6 1. เรื่องที่ได้รับรายงานได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด
2. มีการปกปิดความลับ
3. ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของส านักงาน ปปง.

มอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรง และก าหนดระเบียบ หรือมี
แนวทาง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่
ได้รับรายงาน

ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น 
โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, website, 
webservice, ร ะ บ บ  IVR,  จ ด ห ม า ย , 
ตู้ไปรษณีย์ , ตู้รับฟังความคิดเห็น และ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

4. ผู้ถือกรรมสิทธิ์/   
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดอายัด

3 1. ส่งมอบทรัพย์สินได้ถูกต้องครบถ้วน และทรัพย์สินที่เก็บรักษาอยู่ในสภาพ  
ที่สมบูรณ์

2. ระยะเวลาในการด าเนินการที่รวดเร็ว

ด าเนินการส่งมอบทรัพย์สินคืนด้วย
ความรวดเร็ว

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ

– โทรศัพท์, โทรสาร

ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
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กลุ่มผู้รับบริการ
พันธกิจ

ขององค์กร
ความต้องการ/คาดหวัง

แนวทางการสนองตอบ
ต่อความคาดหวัง

วิธีการสื่อสาร

5. ผู้เช่าทรัพย์สิน 3 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว จากเจ้าหน้าที่
และได้เช่าทรัพย์สินในราคาที่เป็นธรรม

ต้องการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม – ติดต่อโดยตรง

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ

– โทรศัพท์, โทรสาร

6. ผู้เข้าร่วมประมูล
ทรัพย์สิน

3, 5 1. ได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการขายทอดตลาดที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

2. ทรัพย์สินราคาถูกและมีคุณภาพ
3. การซื้อทรัพยส์ินไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4. ได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่

1. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ  
การขายทอดตลาด ทั้งเอกสารและทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. ให้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอก

2. มีผู้เชี่ยวชาญประเมินทรัพย์สินแต่ละ
ประเภท โดยพจิารณาตามสภาพและลักษณะ
ของทรัพย์สิน ในราคาท้องตลาด   
เพื่อก าหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สิน 
ที่จะน าออกขายทอดตลาดในแต่ละครั้ง

3. ขั้นตอนการเข้าร่วมประมูลทรัพย์สิน
ไมยุ่่งยากซับซ้อน

– ติดต่อโดยตรง
– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– โทรศัพท์, โทรสาร
– Line (กลุ่มลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมประมูล

ทรัพย์สิน)

7. สื่อมวลชน 6 1. ส านักงาน ปปง. ควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
เนื่องจากในปัจจุบันมีเรื่องส าคัญเกี่ยวกับประชาชนมากมาย
แต่การประชาสัมพันธ์ยังค่อนข้างเงียบ รวมถึงองค์กรเป็น
หน่วยงานใหญ่และส าคัญ แต่การท างานด้านการประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้เฉพาะบุคลากรในส านักงาน ปปง. เท่านั้น

2. ส านักงาน ปปง. ควรจะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นส าคัญหรือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่สังคมให้ความสนใจ 
ทางส านักงาน ปปง. ควจจะเผยแพร่ข้อมูลให้รวดเร็วกว่านี้

1. สร้างกลุ่มโซเซียลมีเดีย (Social Media) 
ไลน์ “นักข่าว ปปง.” เพื่อสร้างความ 
สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ส่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร      
ของส านักงาน ปปง. รวมถึงการตอบ
ข้อสงสัยของสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน ปปง. ด้วย

2. จัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ประเด็น
ส าคัญต่างๆ เพื่อส่งให้สื่อมวลชน
เผ ยแพร่ป ระชาสั มพั น ธ์ ผ ลก าร
ด าเนินงานในประเด็นต่างๆ

– ติดต่อโดยตรง
– อืนเทอร์เน็ต
– โซเชียลมีเดีย
– โทรศัพท์, โทรสาร

ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ
ขององค์กร

ความต้องการ/คาดหวัง
แนวทางการสนองตอบ

ต่อความคาดหวัง
วิธีการสื่อสาร

๑. ผู้มีหน้าที่รายงาน
การท าธุรกรรม/
หน่วยงานของรัฐ

4, 6 1. การรับรายงานและแจ้งตอบรับรายงานการท าธุรกรรม
– การปกปิดความลับของลูกค้า
– การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
– ต้นทุนในการปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน/พัฒนา/

ใช้ระบบสารสนเทศ)

1. มีการจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
2. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน
3. มี ก า ร ท า ง า น ที่ เ ป็ น ร ะ บ บ  ล ด ขั้ น ต อ น /

กระบวนการท างาน

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
(ระบบ AERS/ERS)

๒.  การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการท า
ธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

– การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
– ถูกด าเนินการตามกฎหมาย
– ต้นทุนในการจัดส่งเอกสารการมาสอบปากค าของพนักงาน

1. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน

2. มีโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
3. การน าระบบ IT มาใช้เพื่อลดต้นทุน

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail, เว็บไซต์ ปปง.)

3. การจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกัน      
และปราบปรามการฟอกเงินส าหรับผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม

– การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย

สามารถน าแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail,เว็บไซต์ ปปง.)

4. การฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฏหมาย   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย และกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน

– การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

– ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมพนักงาน

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอนุบัญญัติ   
ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น

2. สามารถน าความรู้ตามกฎหมายไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

– ใช้ช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร,     
e-mail,  ติ ด ต่ อกั บ เ จ้ า ห น้ า ที่
โดยตรง

– หนังสือราชการ

5. การประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน    
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่    
รายงานการท าธุรกรรม หรือหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการบางประเภท
ที่ไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรม

– การปกปิดความลับ
– ชื่อเสียง ความเชื่อมั่นของหน่วยงาน
– การถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
– ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานท างานเฉพาะด้าน

1. การจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล
2. มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท าให้

ความเชื่อมั่นกลับคืนมา
3. มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง  

ถูกต้องครบถ้วน
4. มีกระบวนการท างานที่ชัดเจนและเป็นระบบ/ 

การน าระบบ IT มาใช้เพื่อลดต้นทุน

ใช้ ช่ องทางการสื่ อสารภายใน
องค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-
mail, website, web service, 
ระบบ IVR, จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์, 
ตู้รับฟังความคิดเห็น และติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่โดยตรง

ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ
ขององค์กร

ความต้องการ/คาดหวัง
แนวทางการสนองตอบ

ต่อความคาดหวัง
วิธีการสื่อสาร

๒. ผู้ถูกด าเนินการ 
กับทรัพย์สนิ
ตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปราม 
การฟอกเงิน

๓ 1. ได้รับการด าเนินการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม เป็นไปตาม
กฎหมาย

2. มีผู้ดูแลรักษาสภาพทรัพย์สินให้คงเดิมและไม่เกิดความเสียหาย
หรือถูกบุกรุก

ก าหนดระเบยีบ แนวทางปฏบิตัทิี่สามารถอ้างอิง
กับกฎหมายได้

ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail,
website,   web service, ระบบ IVR,
จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์, ตู้รับฟัง
ความคิ ด เห็ นและติ ด ต่ อ กั บ
เจ้าหน้าที่โดยตรง

๓. พนักงานอัยการ ๓ ๑. ความสมบูรณ์ของส านวนและพยานหลักฐานที่ส่งให้พนักงาน
อัยการ

๒. ได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่

ก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่สามารถอ้างอิง
กับกฎหมายได้

– ใช้ช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร,
e-mail, ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ 
โดยตรง

– หนังสือราชการ
๔. พยาน ๓ ๑. ได้รับความสะดวก

๒. ได้รับความคุ้มครองจากข้อมูลที่ให้
๓. ความเป็นประโยชน์ของข้อมูลที่ให้มา
๔. พยานได้รับทราบค าแนะน าหรือข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าไปใช้

ในการพิจารณาตัดสินใจในการให้ถ้อยค าหรือเบิกความในชั้นศาล
๕. ส านักงาน ปปง. สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้
๖. ได้รับความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน

ก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และเป็นประโยชน์กับพยาน

ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, e-mail, 
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

๕.พนักงานสอบสวน ๓, 4 1. ความชัดเจนของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการ
ประสานงานกับ ปปง.

ก าหนดระเบยีบ แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ชัดเจน – ติดต่อด้วยหนังสือราชการ
– ติดต่อประสานงานด้วยตนเอง

ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
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กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ
ขององค์กร

ความต้องการ/คาดหวัง
แนวทางการสนองตอบ

ต่อความคาดหวัง
วิธีการสื่อสาร

๖. ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สินที่ถูกยึด
อายัดและผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินที่ถูกยึด
อายัด

3 1. ได้รับข้อมูลการขายทอดตลาดที่ชัดเจน รวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง
2. ได้รับค าแนะน าและการปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่
3. ทรัพย์สินที่ถูกน าออกขายทอดตลาดได้ราคาสูงและเป็นธรรม

ระบบขายทอดตลาดมีความโปร่งใส่และยุติธรรม – ติดต่อเป็นหนังสือราชการ
– ติดต่อทางโทรศัพท์
– ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์

(E-mail, เว็บไซต์ ปปง.)

๗. หน่วยงาน 
ประสานข้อมูล 
และบังคับใช้
กฎหมาย 

๑, ๒, ๔ 1. ส านักงาน ปปง. น าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
2. เก็บข้อมูลที่ได้รับโดยไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ
3. ปปง. ขอข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน
4. ผู้ร้องขอได้รับการตอบกลับข้อมูลครบถ้วน รวดเร็วตามที่ร้องขอ
5. การให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน การออกกฎหมายและการ  

ใช้บังคับกฎหมาย

ก าหนดระเบียบแนวทางปฏิบัติขั้นตอนที่ชัดเจน
ไม่ซ้ าซ้อน

ใช้ช่องทางการสื่อสารภายใน
องค์กร เช่น โทรศัพท์, โทรสาร, 
e-mail, website, web service, 
ระบบIVR, จดหมาย, ตู้ไปรษณยี์, 
ตู้รับฟังความคิดเห็น และติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่โดยตรง

ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
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ปัจจัยความส าเร็จ

 ผู้บริหารให้ความส าคัญ

 ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ/
คณะท างาน

 ความเข้าใจในบทบาทภารกิจขององค์กร

 การมีส่วนร่วมและการร่วมมอืร่วมใจของบุคลากร

 ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 
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 บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
จากหลักสูตรท่ีหน่วยงานจัดเองภายใน   
และอบรมภายนอก

 เข้าร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอก

 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

 มีการเรียนรู้จากคู่มือปฏิบัติงานและระบบ  
พี่สอนน้อง

 มีระบบ e-learning

แนวทางในการเรียนรู้ขององค์กร
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พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ค่านิยม

วัฒนธรรมองค์การ

เป้าประสงค์

หมวด ๑

ปัจจัย
ภายใน-ภายนอก

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารความเสี่ยง ฯลฯ
ความท้าทาย

พัฒนาบุคลากรทั้งการปฏิบัติงาน
และสร้างความผาสุก

เตรียมคนให้พร้อมท างาน ก าหนด
หน้าที่ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
จ าเป็น รวมทั้งสร้างความผาสุก

รายการข้อมูลบุคลากร จ านวน (คน) อายุ (เฉลี่ย)

ข้าราชการ ๓92 ๓๘.37

พนักงานราชการ ๓2 ๓๓.78

ลูกจ้างชั่วคราว ๖๖ 29.88

ลูกจ้างบริษัทเอกชน 101 24.51

หมวด ๒

ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และสอบถามควาต้องการ
ของแต่ละกลุ่มหมวด ๓

ก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า
และกระบวนการสนับสนุน

จากพันธกจิ ยุทธศาสตร์
ความต้องการของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย

จัดท ามาตรฐานการปฏบิตัิงาน 
• ฐานข้อมูลสนับสนุน 
• แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

หมวด ๖

หมวด ๕

ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
และ KM

• ระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลมุ ถูกต้อง ทันสมัย       
และมีการน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจหรือบริหารจัดการ

• ระบบ IT พร้อมใช้งานปลอดภัย

หมวด ๔

รายงานผลลัพธ์ขององค์กรในด้านต่าง ๆ

บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้และดีขึ้นต่อเนื่อง

หมวด ๗

การด าเนินงานภายใต้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐาน
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หมวด ๑
การน าองค์การ
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ประเด็น ค าอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลด าเนินการ

LD1 ผู้บริหารของส่วนราชการ

ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม 

โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และด าเนินการถ่ายทอด

วิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติโดย

ผ่านระบบการน าองค์การไปยัง

บุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการ

หรือองค์การที่เก่ียวข้องกันในการ

ให้บริการ หรือส่งมอบงานต่อกันที่

ส าคัญ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ขั้นตอนในการจัดท าวิสัยทัศน์และค่านิยม
ช่องทางการสื่อสารไปยังบุคลากรและผู้รับบริการ
บุคลากรมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์และค่านิยม
การก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามค่านิยม
การประเมินผลการปฏิบัติตามค่านิยม

LD1 วิสัยทัศน์และค่านิยม
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ขั้นตอนในการจัดท าวิสัยทัศน์ 
และค่านิยมอย่างชัดเจน

LD1 
วิสัยทัศน์

และค่านิยม
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กิจกรรมการแบ่งกลุม่ปฏบิัต ิ(Workshop) เพ่ือทบทวนทิศทางองคก์าร                  
เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 

กิจกรรมการแบ่งกลุม่ปฏบิัต ิ(Workshop)
เมื่อวันที่ ๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 31



วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
ภายในปี พ.ศ. 2564

ค่านิยม: 
กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี ใฝ่เรียนรู้ 

ความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี
 เป็นหนว่ยงานหนว่ยงานหลกัดา้นการปอ้งกัน     

และปราบปรามการฟอกเงินและตอ่ตา้นการสนบัสนนุ
ทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายอย่างมีประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล
(กรมศุลกากร/ กรมบังคับคด/ี ส านักข่าวกรองแห่งชาต/ิ
สมาคมค้าทองค า/ กรมพัฒนาธรุกจิการคา้/       
กรมส่งเสริมสหกรณ/์ ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง)

 ด าเนินการใหป้ระชาชนเชื่อถือในความเปน็กลาง  
เพื่อเกดิความศรัทธา ยอมรับ และปฏิบตัติามกฎหมาย
หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และท้ายที่สุดจะน ามา
ซึ่งความร่วมมือจากประชาชนและทกุฝ่าย บรรลุตาม
เจตนารมณข์องส านกังาน ปปง. 
(กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผดิ
เกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย)ี

 มาตรการและนโยบายในการปอ้งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการตอ่ตา้นการสนบัสนนุทางการเงิน
แก่การกอ่การร้ายตอ้งมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม   
และไม่เป็นอุปสรรคตอ่การท าการคา้ของประชาชน   
ผู้ประกอบสัมมาชีพ 
(สมาคมค้าทองค า)

เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal): 

๑. มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง

๒. ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล
๓. หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ รวมท้ังภาค

ประชาชน มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการ
ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง

32



 ช่องทางการสื่อสารไปยังบุคลากร
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

ให้กับบุคลากรทุกระดับได้รับรู้เข้าใจ และสามารถน าไปสู่   
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
 การสื่อสารทางเดียว (One – Way)

1) จัดท าเอกสารเผยแพร่/คู่มือการปฏิบัติงาน
2) ทาง Intranet และทางเว็บไซต์ 

http://www.amlo.go.th ของส านักงาน ปปง.
3) ผ่านเสียงตามสาย ณ อาคารส านักงาน ปปง.
4) อักษรวิ่ง ณ อาคารส านักงาน ปปง.
5) ประชาสัมพันธ์ในลิฟท์อาคารส านักงาน ปปง.
6) เผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานฯ

 การสื่อสารแบบสองทาง (Two – Way) การสื่อสาร    
เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน ปปง. ตลอดจน
นโยบายที่ส าคัญและเร่งด่วนของผู้บริหารลงสู่บุคลากร 
ของส านักงาน ปปง. ดังนี้
1) การประชุมผู้บริหารของส านักงาน ปปง.
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอด

แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล”

3) การประชุมระดับกอง ศูนย์ กลุ่มงาน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล”
วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังยาวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 33



 ช่องทางการสื่อสารไปยังผู้รับบริการ
ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

ให้กับผู้รับบริการได้รับรู้เข้าใจ ได้แก่

 การสื่อสารทางเดียว (One – Way)
1) ทาง Internet และทางเว็บไซต์ 

http://www.amlo.go.th ของส านักงาน ปปง.
2) อักษรวิ่ง ณ อาคารส านักงาน ปปง.
3) ประชาสัมพันธ์ในลิฟท์อาคารส านักงาน ปปง.
4) เผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงานฯ

 การสื่อสารแบบสองทาง (Two – Way)
1) โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง    

กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้กับหน่วยงานภาครัฐ/
ประชาชน

2) กลุ่ม Line (ลูกค้า ปปง./นักข่าว ปปง.)
3) ทางเว็บไซต์ http://www.amlo.go.th 

ของส านักงาน ปปง.
4) สายด่วน ปปง.

โครงการสัมมนาผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    
พ.ศ. 2542 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2560
ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
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บุคลากรมีความเข้าใจวิสัยทัศน์
และค่านิยมที่มีการสื่อสาร 

จากการส ารวจการรับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม ยุทธศาสตร์ของส านักงาน ปปง.    
ตามแผนยุทธศาสตร์
 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น ๒๔๕ ราย
 ผลคะแนนรวมบุคลากร ส านักงาน ปปง. 

ทราบข้อมูลและข่าวสารเรื่องยุทธศาสตร์
ส านักงาน ปปง. ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่านิยม 
ของส านักงาน ปปง. คิดเป็นร้อยละ 93 

 ช่องทางการสื่อสารของส านักงาน ปปง. 
ที่สร้างการรับรู้สูงสุด คือ Website
ส านักงาน ปปง. ป้ายประกาศ และการ
ประชุม/สัมมนา ตามล าดับ

 ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รับรู้
ได้ง่ายและทั่วถึงมากที่สุด คือ Website
ส านักงาน ปปง. ป้ายประกาศ และการ
ประชุม/สัมมนา ตามล าดับ

การก าหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม
การน าไปปฏิบัติและการประเมินผล

ประเด็น การด าเนินการ

 ผู้บริหารมีแนวทาง 
การส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามค่านิยม

ก าหนดให้มีการแปลงไปสู่การปฏิบัติ
oน าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปจัดท าเป็นแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม หรือหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร
ในระดับต่างๆ

oน าค่านิยมของส านักงาน ปปง. ไปใช้เป็น      
เกณฑ์เพิ่มเติม ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล    
ในโอกาสต่างๆ เช่น การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 

 บุคลากรมีการ
ปฏิบัติตามค่านิยม

ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่สนับสนนุ 
การปฏิบัติตามค่านิยม เช่น กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
oตัวชี้วัด “ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี  

ต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.” 
ร้อยละ ๗๐.๒๙

oตัวชี้วัด “ร้อยละของข้าราชการและพนักงาน
ราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย (กรณีทุจริต)
เทียบกับจ านวนข้าราชการและพนักงานราชการ
ทั้งหมด ร้อยละ ๐ 35



36



วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2564

ค่านิยมหลัก (Core Values)
กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝ่เรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามาตรการเชิงป้องกันตามความเสี่ยง  
เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาก าไร (NPO) 
ประชาชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กระท าหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานภุาพท าลายล้างสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับ    
ใช้กฎหมายในการด าเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้อง
กับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ  
ก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง และการสนับสนุนการด าเนินคดีอาญา   
ฐานฟอกเงิน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มีศักยภาพ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี     
และมีธรรมาภิบาล 

ซื่อสัตย์

ยุติธรรม

สามัคคี

ใฝ่เรียนรู้

กล้าหาญ

การเชื่อมโยงวิสัยทศัน์และค่านิยมไปสูยุ่ทธศาสตร์และแผนปฏบิตักิาร
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ประเด็น ค าอธิบายหรือหลักฐานที่แสดงผลด าเนินการ

LD2 ผู้บริหารของส่วนราชการแสดง

ความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาล

 แนวทางของผู้บริหารที่แสดงความมุ่งมั่น                   
ต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

 การก าหนดตัวชี้วัดตามหลักธรรมาภิบาล
 การติดตามวัดผลว่าบุคลากรมีการปฏิบัติ

ตามหลักธรรมาภิบาล

LD2 หลักธรรมาภิบาล
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ก าหนดนโยบายการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ส านักงาน ปปง. 

ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมรองรับ
ตัวชี้วัด เพื่อน าไปสู่การติดตาม 

ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ให้บุคลการทราบ

ติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการด าเนินการ

น าผลประเมิน
ทบทวน

ในปีต่อไป

การก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวในการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
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หลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดรองรับ
ผลการ
ประเมิน

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ร้อยละ 
๖๐.๓๙

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับ 5
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน

(ITA)
ร้อยละ 
๗๗.๙๒5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดของกระบวนการที่ส าคัญ

ร้อยละ 
๘๙.๕๓7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ร้อยละของจ านวนหน่วยงานที่ได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ MOU
และให้ความร่วมมือ 

ร้อยละ 
100   

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ร้อยละของข้าราชการและพนักงานราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย 
(กรณีทุจริต)

ร้อยละ
0  

9) หลักความเสมอภาค (Equity) 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) 

การก าหนดตัวช้ีวัดและติดตามวัดผลว่าบุคลากรมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็น ค าอธิบายหรือหลักฐานท่ีแสดงผลด าเนินการ

LD3 ผู้บริหารของส่วนราชการ

ด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อม

เพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจ

การปรับปรุงผลการด าเนินการ

ของส่วนราชการ และการเรียนรู้

ระดับองค์การและระดับบุคคล

 การด าเนินการที่ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย และการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 การด าเนินการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์การ    
และบุคคล

 ความพร้อมในการบรรลุยุทธศาสตร์และรองรับ      
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

LD3 การสร้างความยั่งยืน
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ประเด็น หลักฐานท่ีแสดงผลด าเนินการ

- การด าเนินการท่ีส่งเสริม
การบรรลุเป้าหมาย
และการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง

 ผู้บริหารส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย โดยมีการก าหนดโครงสร้าง กรอบอัตราก าลัง       
ท่ีเอื้อต่อการบังคับบัญชา สอดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วน วางระบบการท าหน้าท่ี 
ของผู้บริหารร่วมกับการกระจายอ านาจ เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการองค์การ           
มีการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการประสานการท างานระหว่างผู้บริหาร       
ในระดับต่างๆ และระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย การด าเนินการท่ีส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 ผู้บริหารส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนระบบงานและรูปแบบ     
การปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ให้มปีระสิทธิภาพ ท้ังนี้ เนื่องจากส านักงาน ปปง. ต้องมีการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม
รับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในปี พ.ศ. 25๖๐
จึงมีนโยบายเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการในแต่ละด้าน เช่น ด้านการแก้ไขกฎหมาย       
หรือระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้านการด าเนินการตามกฎหมาย    
ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้าน AML/CFT รองรับการแสดงประสิทธิผลของประเทศไทย
และด้านการปรับปรุงความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นต้น

LD3 การสร้างความยั่งยืน
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ประเด็น หลักฐานที่แสดงผลด าเนินการ

- การด าเนินการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ระดับองค์การ
และบุคคล

 ผู้บริหารส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์การและบุคคล เพื่อสร้างการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้    
การสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส านักงาน ปปง. อย่างต่อเนื่อง    
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายสู่ระดับองค์การ
หน่วยงาน และบุคคล รวมไปถึงการให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้
ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างแรงจูงใจ ความรัก
ความผูกพันที่มีต่อองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในองค์การอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ ได้ประกาศใช้
แผนการจัดการความรู้ มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 9 องค์ความรู้ ซึ่งมีคณะท างาน
ในแต่ละองค์ความรู้และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- ความพร้อมในการบรรลุ
ยุทธศาสตร์และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 ผู้บริหารได้ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน ทั้งภายใน (Internal Audit)
โดยกองนโยบายและยุทธศาสตร์ และภายนอก (External Audit) โดยการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกหน่วยงาน ซึ่งมีการน าข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลจากการประเมินภายใน
(Internal Audit) มาใช้ในการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการทบทวนแผนในปีงบประมาณ
ต่อไปด้วย ส าหรับการประเมินภายนอก (External Audit) นั้น ส านักงาน ปปง. ก าหนดให้ที่ปรึกษา
รายงานบทวิเคราะห์ รายงานผลสรุปปัญหาอุปสรรคของแต่ละหน่วยงาน ในส านักงาน ปปง .    
เพื่อน ามาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินการของส านักงาน ปปง. ต่อไป
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การแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับน ามาใช้ในการด าเนินงานด้านการบริหารผ่านทาง
1. จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
2. จัดเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)
3. การก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence) ให้สามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้
4. แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทาง LINE, Facebook
5. จัดกิจกรรมวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (AMLO – KM Day) และมีการน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปถ่ายทอดและขยายผล 45



การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕ ครั้ง ดังน้ี
ครั้งที่ 6/2559 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 ส านักงาน ปปง.
ครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 ส านักงาน ปปง.
ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 ส านักงาน ปปง.
ครั้งท่ี 3/2560 (ครั้งท่ี 4 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันท่ี 17 ก.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 ส านักงาน ปปง.
ครั้งที่ 4/2560 (ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2560) เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 12 ส านักงาน ปปง. 46



ประเด็น ค าอธิบายหรือหลักฐานท่ีแสดงผลด าเนินการ

LD4 ส่วนราชการมีการด าเนินการ

ระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี   

ในด้านความรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติงานของส่วนราชการ             

ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 นโยบายการก ากับองค์การที่ดี (แนวทาง  มาตรการ 
โครงการ ครอบคลุมทั้ง 4 มิต)ิ

 การวัดผลการด าเนินการตามนโยบายการก ากับ
องค์การที่ดี

 บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 มีความโปร่งใส มีความเชื่อถือในภาพลักษณ์และการ

ด าเนินงานของส่วนราชการ

LD4 การก ากับองค์การที่ดี
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แนวทางการก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลองคก์ารทีด่ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                   
หมวด ๔ หน้าท่ีของชนชาวไทยมาตรา ๗๘ (๔) (๕) รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย                 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓/๑ มุ่งเน้นให้
ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

นโยบายบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ส านักงาน ปปง. 

จัดท านโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดีทั้ง ๔ ด้าน และแผนปฏิบัติการ 

น าเสนอขออนุมัติผู้บริหาร และสื่อสารให้บุคลการทราบ

ติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการด าเนินการ

LD4
การก ากับ
องค์การที่ดี
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• ส่วนราชการมีการด าเนินการระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดีในด้านความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

LD4

1. ด้านรัฐ 
สังคม 
สิ่งแวดล้อม

3. ด้าน
องค์การ

4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

• การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ ปปง. (ศปก. ปปง.) เพื่อคุ้มครองสิทธิ์
ผู้เสียหายและปราบปรามผู้กระท าความผิด
กรณี call center

• การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ของประชาชน
• การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

• การด าเนินการเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในส านักงาน ปปง.

• การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ส านักงาน ปปง. 

• โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
• จัดสวัสดิการเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร 

การป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ความรับผิดชอบ
ด้านการเงิน

ความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ 

2. ด้าน
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
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การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัตกิาร ปปง. (ศปก. ปปง.) 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเหตุ ตรวจสอบ และประสานงาน เพ่ือการบูรณการกับทุกหน่วยงานในการคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย

และปราบปรามผู้กระท าความผิดกรณี call center 

ด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม
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บุคลากรมีความโปรง่ใสในการปฏิบตังิานและมีธรรมาภิบาล
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ประเด็น ค าอธิบายหรือหลักฐานท่ีแสดงผลด าเนินการ

LD5 ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการ

ในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น

ต่อสังคม และมีการเตรียมการเชิงรุก     

มีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์   

ที่ส าคัญในการด าเนินการ

 แนวทางการวิเคราะห์และจัดการผลกระทบ
ทางสังคม

 การประเมินและจัดการผลกระทบทางลบ    
ต่อสังคม

 การติดตามผลการด าเนินงาน

LD5 ผลกระทบต่อสังคม
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แนวทางการวิเคราะหแ์ละจัดการผลกระทบทางลบทีเ่กดิขึ้นต่อสังคม 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี               
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘(๓)

พันธกิจส านักงาน ปปง. 

ก าหนดการปฏิบัติ/การบริการ

พิจารณาผลกระทบทางลบต่อสังคม

ก าหนดมาตรการ / แนวทางปฏิบัติ / กิจกรรม/ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ

น าเสนอขออนุมัติผู้บริหาร และสื่อสารให้บุคลการทราบ

ติดตามประเมินผล

LD5 
ผลกระทบ        
ต่อสังคม
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• มาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจาก      
การด าเนินการของส่วนราชการ รวมท้ังต้องน าวิธีการหรือมาตรการท่ีก าหนดไว้ไปปฏิบัติLD5

การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ สายด่วน ปปง. 

การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ท่ีแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน

มาตรการสร้างความโปร่งใส     
ในการปฏิบัติราชการ

มาตรการการให้บริการประชาชน

เปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร     
ของส านักงาน ปปง. และบริการผ่านเว็บไซต์
ส านักงาน ปปง.

มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือ
ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้แจ้งเบาะแส
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พันธกิจ ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์
มาตรการ กิจกรรม ตัวชี้วัด

บังคับใช้กฎหมาย
ด้านการป้องกัน
ปราบปราม      
การฟอกเงิน    
และการต่อต้าน 
การสนับสนุน   
ทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายอย่างมี
สัมฤทธิ์ผลและเป็น
ที่ยอมรับ

บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการ               
การบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการ
กับทรัพย์สินในความผิดมูลฐาน     
ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงดา้นการ
ฟอกเงินและการสนบัสนนุทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และการสนับสนนุ
การด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น

ผลการด าเนินคดีกบั
ทรัพย์สิน
ในความผิดมูลฐานที่
สอดคล้องกับความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงิน     
และการสนับสนุน    
ทางการเงินแก่การ     
ก่อการร้ายมากขึ้น

มาตรการ
คุ้มครอง   
และช่วยเหลือ
ผู้ให้ถ้อยค า
หรือผู้แจ้ง
เบาะแส

งาน
ด าเนินการ
คุ้มครอง
พยาน

ร้อยละของจ านวนเร่ือง   
ที่ได้ด าเนินการให้การ
คุ้มครองแก่ผู้ให้ถ้อยค า
เสนอคณะกรรมการ
ธุรกรรมมีค าสั่งเทียบกบั
จ านวนเร่ืองที่ได้รับ
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ตัวอย่าง ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ไปสู่การด าเนินการในการเตรียมการเชิงรุก
และจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้น



หมวด 2 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

SP1
การวางแผน
ยุทธศาสตร์

SP2
ข้อมูล

และสารสนเทศ

SP3
แผนปฏิบัติการ

SP4
การก ากับ

และติดตาม
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รหัส หัวข้อหลัก ประเด็นพิจารณา การด าเนินการของส านักงาน ปปง.

SP1 การวางแผน
ยุทธศาสตร์

มีขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ Flowchart กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์

มีการน าความต้องการของผู้รับบริการมาใช้ในการวางแผนด้วย ขั้นตอนที่ 1 และ 2

มีการน าประเด็นการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตมาใช้ในการวางแผนด้วย ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1
การเตรียมการ

ขั้นตอนที่ 2
การก าหนดยุทธศาสตร์

ขั้นตอนที่ 3
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4
การติดตามประเมนิผล

แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการ

ปฏิบัติงาน และคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการและค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ของส านักงาน ปปง

ออกแบบสอบถาม
เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผล
บุคลากรในเรื่องการรับรู้เข้าใจ

ในทิศทางขององค์กร
และวิเคราะห์ผลเพ่ือน าไปใช้

ประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์

SWOT Analysis

ก าหนดเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ก าหนดกลยุทธ์

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

จัดท าแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี

จัดสรรงบประมาณ
(แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/

แผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี)

ระบบการติดตามภายใน
(Internal Audit)

ระบบการติดตามภายนอก
(External Audit)

การสื่อสารยุทธศาสตร์
ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญ

2

1

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ส านักงาน ปปง.
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แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี

ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT 
การจัดส่วนราชการภายใน

(โครงสร้าง บุคลากร เทคโนโลย)ี

กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

นโยบายการบริหารราชการของ ลปง.

ผลการประเมินการรับรู้
และเข้าใจวิสัยทัศน์ฯ ของบุคลากร

ความต้องการของผู้รับบริการ vs. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต vs. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

58



รหัส หัวข้อหลัก ประเด็นพิจารณา

SP2 ข้อมูลและสารสนเทศ รายการข้อมูลและสารสนเทศท่ีส าคัญท่ีน ามาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์

วิธีการท่ีใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่าน้ัน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ ความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต 

59



รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ความถี่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยภายใน

ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา

 รายงานการติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
(ส่วนติดตามและประเมินผล)

ทุก 3 เดือน
(6 9 12 เดือน)

 Trend Analysis
 Gap Analysis

 รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/
โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
(ส่วนติดตามและประเมินผล)

ทุกเดือน  Trend Analysis
 Gap Analysis

 รายงานการประเมินผล
ตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ

 กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนติดตามและ
ประเมินผล)

 ที่ปรึกษา 
(ผู้ประเมินภายนอก)

ทุกปี  Trend Analysis
 Gap Analysis
 Financial Analysis

วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล
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รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ความถี่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการประเมินการรับรู้และ
เข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
ยุทธศาสตร์ ตาม
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ฉบับปัจจุบัน

 รายงานการประเมินการรับรู้
และเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
ยุทธศาสตร์ ของส านักงาน 
ปปง. ตามแผนยุทธศาสตร์
5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ฉบับปัจจุบัน

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนนโยบายและแผน)

ทุกปี  Content Analysis
 SWOT

กฎหมายและอนุบัญญตัิ
ที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศ

กองกฎหมาย ทุกครั้ง
ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

การจัดส่วนราชการภายใน 
(โครงสร้าง บุคลากร 
เทคโนโลยี)

 กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ
ส านักงาน ปปง.

 ระเบียบส านักงาน ปปง.
ว่าด้วยการบริหารราชการ
ส านักงาน ปปง.

ส านักงานเลขานุการกรม ทุกครั้ง
ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

นโยบายการบริหารราชการ
ของ ลปง.

การประชุมส านักงาน ปปง. กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ทุกครั้ง
ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล (ต่อ)
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รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ความถี่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์ด้าน 
AML/CFT 

แผนยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง

Content Analysis

ปัจจัยภายนอก

สถานการณ์และมาตรการ
ด้าน AML/CFT 

FATF กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง

Content Analysis

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนนโยบายและแผน)

5 ปี/
ทุกครั้งที่มี

การเปลี่ยนแปลง

Content Analysis

แผนแม่บทการบริหารงาน
ยุติธรรม

ส านักงานกิจการยุตธิรรม กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนนโยบายและแผน)

5 ปี/
ทุกครั้งที่มี

การเปลี่ยนแปลง

Content Analysis

แผนยุทธศาสตร์ ยสต. ส านักงาน ป.ป.ส. กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนนโยบายและแผน)

ทุกปี/
ทุกครั้งที่มี

การเปลี่ยนแปลง

Content Analysis

แผนยุทธศาสตร์ ค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง

Content Analysis

ยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานเลขานุการกรม ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง

Content Analysis

วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล (ต่อ)
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รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ความถี่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ความต้องการผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประชุม/สัมมนาของ
ส านักงาน ปปง. ร่วมกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

 กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนพัฒนา
บุคลากร)
 กองก ากับและ

ตรวจสอบ
 กองสื่อสารองค์กร

ทุกปี Content Analysis

นโยบายรัฐบาล ส านักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนนโยบายและแผน)

ทุกครั้งที่มี
การ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนนโยบายและแผน)

ทุกครั้งที่มี
การ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

แผนปฏิรูปประเทศ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนนโยบายและแผน)

ทุกครั้งที่มี
การ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล (ต่อ)
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รายการข้อมูล แหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ความถี่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ทุกครั้งที่มี
การ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี 

ส านักงานเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนนโยบายและแผน)

ทุกครั้งที่มี
การ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลฯ ระยะ ๓ ปี

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
(ส่วนนโยบายและแผน)

ทุกครั้งที่มี
การ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

แผนงาน APSC ๒๐๒๕ กรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ

กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ทุกครั้งที่มี
การ

เปลี่ยนแปลง

Content Analysis

วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล (ต่อ)
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ผู้รับบริการ

ความต้องการ

ยังไม่ด าเนินการ
ณ ขณะน้ี

วิเคราะห์
ความต้องการ

ก าหนด
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ประเด็น

การด าเนินงาน เพิ่มเติม 

มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม รองรับอยู่แล้ว

ความต้องการของผู้รับบริการ VS การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
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รหัส หัวข้อหลัก ประเด็นพิจารณา

SP3 แผนปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติการ

แนวทางในการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ

การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปยังบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

การประเมินความพร้อมของทรัพยากร โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
โครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการ
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1.
ก าหนดหลักเกณฑ์

ในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการฯ

2. 
แจ้งเวียนให้

หน่วยงานจัดท าแผนฯ 
ตามหลักเกณฑ์*

3.
รวบรวม 

ตรวจสอบ 
สรุปข้อมูล

ของหน่วยงาน

4.
จัดท า

ร่างแผนฯ

5.
จัดประชุม

คณะกรรมการ
ก าหนด

นโยบายฯ
เพื่อพิจารณา

ร่างแผนฯ

6.
เสนอ ลปง.

อนุมัติ
และประกาศใช้

แผนฯ

7.
สื่อสารแผนฯ
(แจ้งเวียน
แผนฯ)

8.
ติดตามและ
ประเมินผล
(ประชุม

+ รายงาน
ผล(Paper))

หมายเหตุ :
* หลักเกณฑ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี คือ ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี) 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏบิตัิการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
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แนวทางในการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏบิัติ
การสื่อสารยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารไปยังบุคลากรที่เกีย่วข้อง

68

เอกสาร/
ป้ายประชาสัมพันธ์

ประชุม/
สัมมนา

website

จัดท าตัวชี้วัด
รายบุคคล



1.
คัดเลือกแผนงาน/โครงการ 

ที่จะน ามาบริหาร
ความเสี่ยงให้ครบถ้วน
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์

2.
ระบุเป้าหมายการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการ

ที่ได้รับการคัดเลือก
มาบริหารความเสี่ยง

3.
ระบุความเสี่ยง

แผนงาน/โครงการ

4.
ประเมินระดับความเสี่ยง

5.
ก าหนดกลยุทธ์ในการ
จัดการกับความเสี่ยง

6. 
ก าหนดกิจกรรม

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักงาน ปปง.

7. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของส านักงาน ปปง.
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รหัส หัวข้อหลัก ประเด็นพิจารณา

SP4 การก ากับและติดตาม การติดตามความส าเร็จ และความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ

การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับส่วนราชการสู่ระดับบุคคล

การด าเนินการจากผลการติดตาม
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การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
(ติดตามเป็นประจ าทุกเดือน)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
(ติดตามเป็นรายไตรมาส 6/9/12 เดือน)

การด าเนินการจากผลการติดตาม
 ติดตาม/เร่งรัดการด าเนินงาน และบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ปรับแผนการด าเนินงาน/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/เร่งรัด

เบิกจ่าย/ก าหนดมาตรการและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ)
 ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

รวบรวมผลปฏิบัติงานตามแผนฯ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประมวลข้อมูลและจัดท า
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนฯ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มี
ผลการด าเนินงานดีขึ้นเสนอ ลปง.

เพื่อทราบ/สั่งการ

ลปง. รับทราบ/มีข้อสั่งการ

แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ/ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการ ลปง.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
จัดท าเกณฑ์การประเมินผล

ตัวช้ีวัด

คณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการและ

ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของส านักงาน ปปง.

พิจารณาเกณฑ์ฯ

ลปง. พิจารณาเกณฑ์ฯ

แจ้งเวียนเกณฑ์ฯ

รวบรวมผลปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประมวลข้อมูลและจัดท า
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนฯ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มี
ผลการด าเนินงานดีขึ้นเสนอ ลปง.

เพื่อทราบ/สั่งการ

ลปง. รับทราบ/มีข้อสั่งการ

แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ/ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการ ลปง.
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รอง ลปง.

ลปง.

การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

72

ผอ. กอง/ศูนย/์กลุ่ม

ข้าราชการ
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 อ านวยความสะดวก (ง่าย เป็นส่วนตัว 
รวดเร็วขึ้น)

 แก้ไขปัญหาส าคัญบางประการ
ของระบบการเงินโลก

 ใช้ผิดวัตถุประสงค์ (เป็นช่องทางในการ
แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ      
อาทิ เก็งก าไร หลอกลวงให้ร่วมระดมทุน
ฉ้อโกง ฟอกเงิน หรือใช้เป็นช่องทางลับ
ในการโอนย้ายถ่ายเทซุกซ่อนเงินสกปรก)

ใช้มาตรการ AML/CFT 
ในการควบคุม Crypto Currency
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านป้องกัน

• ปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏบิัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน :
ศึกษาและยกร่างเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน      
ในส่วนของบทนิยาม ค าว่า “สถาบันการเงิน” ตามมาตรา 3 โดยก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับเงินดิจิทัล (Crypto Currency) ที่เป็นนิติบุคคลที่แลกเปลี่ยนเงินสกุลเสมือนจริง 
(Virtual Currencies Exchanger) เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย (การรายงานธุรกรรม 
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล)

• พัฒนาการป้องกนัด้าน AML/CFT/CPF ตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีต่างประเทศ :
ค าแนะน าของ FATF ในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินสกุลสมือนจริง

• พัฒนางานด้านข่าวกรองทางการเงินให้เท่าทันรูปแบบการก่ออาชญากรรม : จัดท ารายงาน
สถานการณ์การแสวงหาประโยชน์จาก Crypto Currency เพื่อเป็นการศึกษาความเสี่ยงในบริบท
ด้านการฟอกเงิน และเพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนและแจ้งเตือนแนวโน้มที่ควรเฝ้าระวัง

• เสริมสร้างเครือข่ายความรว่มมือระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง : จัดประชุมและบูรณาการ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (ธปท./กค./กลต./ประเทศฝรั่งเศส)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านปราบปราม

• ตรวจสอบว่ามีผู้กระท าความผิดได้ใช้ Crypto Currency เป็นช่องทางในการ
ฟอกเงินหรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิด      
(ปัจจุบันมี 4 รายคดี) 

• คณะท างานศูนย์ปฏิบัติการส านักงาน ปปง. (ศปก.ปปง.) คณะท่ี 10
คณะท างานด้านปราบปรามการปลอมแปลงเงินตราและการกระท าความผิด
ท่ีเกี่ยวข้องกับเงินอิเล็กทรอนิกส์
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านพัฒนาองค์กร

• พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้รองรับการปฏิบัติงาน : 
จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การสืบสวนสอบสวนเงินดิจิทัล
(Bitcoins Investigation)
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หมวด 3
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้เสีย
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ประชุมคณะท างาน 
๒๕ พ.ย. ๕๙

วิเคราะห์กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามพันธกิจของส านักงาน ปปง.

ได้กลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามพันธกิจ

ได้ความคาดหวัง
ได้ช่องทาง

การร้องเรียน
ได้ช่องทางการรับฟัง

ความคาดหวัง

CS๑ ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
ผลผลิตและบริการได้ 
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CS๑ ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
ผลผลิตและบริการได้ 
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การป้องกัน การก ากับ การปราบปราม

ก าหนด
มาตรการ/กลไก ให้ความรู้

ก ากับและ
ตรวจสอบ

วิเคราะห์
รายงานธุรกรรม

รวบรวมพยาน
หลักฐานเพิ่มเติม

ด าเนินการ  
ตาม กม.ปปง.

บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

ประชาชน

สื่อมวลชน

หน่วยงาน
ภาครัฐ

ที่เกี่ยวข้อง
กับ กม.ปปง.

หน่วยงาน
ประสานข้อมูล

การบังคับใช้ กม.
ผู้ประมูลทรัพย์

ผู้เช่าทรัพย์สิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์หน่วยงาน
ภาครัฐ

และเอกชน
ภายในประเทศ ผู้มีหน้าที่รายงาน

การท าธุรกรรม

พนักงาน
สอบสวน

พยาน

อัยการ

ผู้ถูก
ด าเนินการ

ทรัพย์สินตาม
กม. ปปง.

ผู้ถือกรรมสิทธิ์



ช่องทางการรับฟัง

แบบสอบถาม
(กลุ่มผู้รับบริการ ๖ กลุ่ม 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๗ กลุ่ม)

สัมภาษณ์
(กลุ่มผู้รับบริการ ๑ กลุ่ม 
(สื่อมวลชน))

ช่องทางการร้องเรียน

ตู้ ปณ. ๕๕๙

ณ ส านักงาน ปปง.

จดหมาย

เว็บไซต์ส านักงาน ปปง.

สายด่วน ๑๗๑๐

CS๑ ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะมีความแตกต่างกันตามกลุ่มผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
ผลผลิตและบริการได้ 
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CS๒ ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

84

ออกแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทดสอบแบบสอบถาม

ทอดแบบสอบถาม

วิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง

สรุปผลของการประเมิน



ร้อยละ ๙๕.๑๔

ร้อยละ ๙๗.๐๖

ร้อยละ ๘๗

ร้อยละ ๙๗.๑๒

ร้อยละ ๘๘.๙๑

ร้อยละ ๙๕.๑๑

CS๒ ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ รอบ ๑๒ เดือน



ร้อยละ ๙๑.๐๗

ร้อยละ ๗๙.๐๔

ร้อยละ ๙๑.๐๐

ร้อยละ ๙๕.๑๑

ร้อยละ ๘๔

ร้อยละ ๘๗.๒๐

ร้อยละ ๙๔.๕๐

CS๒ ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลประเมินของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ ๑๒ เดือน



สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๒
รอบ ๙ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๗
รอบ ๑๒ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕

จากการรวบรวมผลการประเมินผลความไม่พึงพอใจ
ของทุกกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มฯ ไม่มีประเด็นความไม่พึงพอใจ
แต่อย่างใด ทั้งนี้ จากการค้นหาปัจจัยแล้ว คณะท างานฯ 
เห็นว่าเพื่อความสอดคล้องกับภารกิจ เห็นควรปรับปรุง

กระบวนงานของ ประชาชน

CS๒ ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลการประเมินในภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๗
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๓

88

CS๒ ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ช่องทางการรับฟัง
ช่องทางการสื่อสาร

เพิ่มสายด่วน ๑๗๑๐ Line กลุ่มลูกค้า

ปรับปรุงขั้นตอน
การท างานให้รวดเร็วขึ้น

เพิ่มเจ้าหน้าท่ี
ณ จุดท่ีมีผู้รับบริการจ านวนมาก

ปีที่ผ่านมา การปรับปรุงกระบวนงานด้านการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ปรากฏผลความพึงพอใจ
ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๗๗.๗๒
ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๑.๙๓
ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๙๕.๑๑ 89

CS๒ ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่าง
ประเด็นการปรับปรุง



การปรับปรุงกลุ่มผู้รับบริการ “ประชาชน”

ประชาชน

การเผยแพร่ความรู้

จัดอบรม
อย่างต่อเนื่อง

เข้าถึง
ทุกชุมชน

รูปแบบเน้ือหา
ที่เผยแพร่
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CS๒ ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวอย่าง
การปรับปรุง



ผลของการปรับปรงุกระบวนงานกลุ่มผู้รับบริการ

“ประชาชน”

ผลของการปรับปรงุกระบวนงาน

ประชาชนได้รับความรู้กฎหมาย ปปง. เพ่ิมขึ้น

ได้รับบริการที่รวดเร็ว

รู้จัก ปปง. เพ่ิมขึ้น
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CS๒ ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



• การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่มีประเด็นที่ไม่พึงพอใจ จึงไม่มีการวิเคราะห์
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการไม่พึงพอใจ

ทอดแบบสอบถาม

ผลประเมินฯ

ไม่มีผู้ตอบความไม่พึงพอใจ

จบเรื่อง

CS๓ ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความ    
ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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การสื่อสาร
และการจัดการความสัมพันธ์

การสร้างเครือข่าย
ทาง Line

การสร้างวัฒนธรรม
โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม/

เสมอภาคกับกลุ่มผู้รับบริการฯ

การประชุมสัมมนา

CS๔ ส่วนราชการมีวิธีการในการสื่อสาร สร้าง และจัดการความสัมพันธ์     
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรักษาสัมพันธ์และตอบสนองความต้องการ
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

93

Customer Profile.xls


• จดหมาย
• จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(E – mail )
• โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐
• สายด่วน ๑๗๑๐
• ระบบ IVR
•Web: www.amlo.go.th

กระดานถามตอบ

พิจารณา
ข้อร้องเรียน

ร้องเรียน
การให้บริการ

ด าเนินการภายใน
๒๐ วันท าการ

แจ้งผล
ข้อร้องเรียน

CS๕ ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิผล
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หมวด 4 
การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้
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IT1 ส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม ตัววัดผลการด าเนินงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการ
และผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้า  
ในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

1. ตัวชี้วัดผลงานตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์ส าคัญ
2. ตัวชี้วัดงบประมาณ
3. ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
4. ตัวชี้วัดกระบวนการที่ส าคัญ/ ตัวชี้วัด PMQA

(1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ    
ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) 
และแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานซึ่งมีรอบรายงานผลการ
ติดตามฯ จ านวน 3 คร้ัง คือ รอบ 6 เดือน       
9 เดือน และ 12 เดือน

(2) การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของส านักงาน ปปง. ซึ่งมีรอบการติดตามฯ   
เป็นประจ าทุกเดือน

(3) รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปัญหา
ข้อขัดข้อง พร้อมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ให้เลขาธิการ ปปง. ทุกเดือน และรายงาน      
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด       
การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน ปปง. 

 การติดตาม ประเมินผล การเลือก รวบรวม

ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัววัดผล
การด าเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์การ 
โดยค านึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความ
ม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564) แผนงานประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาซียน (APSC) 2025 
แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ    
พ.ศ. 2558 – 2561  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รวมทั้งสถานการณ์และมาตรการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน   
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย 
(AML/CFT

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 4 กลุ่ม

คกก./ คทง. (ผู้บริหาร/กอง/ศูนย/์กลุ่ม) 
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IT1 ส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม ตัววัดผลการด าเนินงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการ
และผลการด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้า  
ในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 39 ตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัดผลงานตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์ส าคัญ
2. ตัวชี้วัดงบประมาณ
3. ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
4. ตัวชี้วัดกระบวนการที่ส าคัญ/ ตัวชี้วัด PMQA

ตัวอย่าง
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• การรับรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

• น ามาเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในช่วงเวลานั้นๆ

1. ติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ    
และแผนการใช้จ่าย
ประจ าปี และตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ 

• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
• ลงพ้ืนที่เพื่อสอบถาม

ปัญหา อุปสรรค 
ข้อขัดข้อง

• วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
และน ามาก าหนดแนวทาง 
การปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้น

2. ในกรณีที่มีแผนงาน
โครงการใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย • รับฟังเพื่อทราบปัญหา   

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• พิจารณาแนวทางการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน
• ปรับปรุงพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพ

3. น าเสนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาผ่านกลไก  
ของคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี

• ให้เลขาธิการ ปปง.
รับทราบและ
พิจารณาสั่งการ
• เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหา
อย่างเป็น
รูปธรรม

4. รายงานผล 
การด าเนินงาน
และแนวทาง   
การแก้ไขปัญหา

IT2 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการเพื่อประเมินผลส าเร็จ
ของส่วนราชการ ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง



IT3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ

<< คณะกรรมการฯ
<< คณะท างานฯ
<< คณะท างานฯ ตามหัวข้อ

องค์ความรู้ การประชุม
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IT3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ
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องค์ความรู้ท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ องค์ความรู้

ย.1 พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหา
ก าไร (NPO) และผู้ที่เกี่ยวข้องถูกใช้เป็นเครื่องมือในการการกระท าความผิดฯ

มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

ย.2  บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการ           
กับทรัพย์สินในมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ

การสืบสวนและการรวบรวม
พยานหลักฐาน (นักสืบ ปปง. 4.0)

ย.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดฯ การบริหารทรัพย์สิน

ย.4  พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพฯ กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
การท างาน

IT3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ
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ปี 2560 ก าหนด 4 องค์ความรู้

Computer Forensics/ การขายทอดตลาดทรพัยส์ิน/ ฯลฯ........

Best 
Practice

การสืบสวนสอบสวนทางอากาศยาน Drone

IT3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ
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บรรยากาศในการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ของส านักงาน ปปง. ที่ผ่านมา

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(DSI Map และ Drone เทคโนโลยีอากาศยานไร้
คนขับ)

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทของธนาคา
รแห่งประเทศไทย กับการด าเนินคดีทางการเงิน

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

องค์ความรู้ที่ 2 : การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

IT3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ
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IT3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ

บรรยากาศในการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ของส านักงาน ปปง. ที่ผ่านมา

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรายได้กิจการ
ประเภทโรงแรม  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561

ณ กรมสรรพากร

องค์ความรู้ที่ 3 : การบริหารทรัพย์สิน

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารกิจการโรงแรม
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 

แจ้งวัฒนะ
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การจัดนิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้

นิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานขององค์ความรู้ที่ 1
มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

นิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานขององค์ความรู้ที่ 2
การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน

นิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานขององค์ความรู้ที่ 3
การบริหารทรัพย์สิน

นิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานขององค์ความรู้ที่ 4
กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน

บรรยากาศในการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (AMLO – KM Day)
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บรรยากาศในการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (AMLO – KM Day)

รางวัลชนะเลิศ องค์ความรู้ที่ 4
กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน

รางวัลรองชนะเลิศ องค์ความรู้ที่ 2
การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

รางวัลชมเชย องค์ความรู้ที่ 3
การบริหารทรัพย์สิน

รางวัลชมเชย องค์ความรู้ที่ 1
มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

การตัดสินรางวัลผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้ของส านักงาน ปปง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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บรรยากาศในการจัดกิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (AMLO – KM Day)
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กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ โอกาสในการตอ่ยอด
ไปสู่นวัตกรรม

ประโยชน์ที่ส านักงาน ปปง. ได้รับ

1. ด้านสืบสวนสอบสวน การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

สามารถน าพยานหลักฐานที่ได้ไปใช้
ขยายผลในการด าเนินการกับทรพัย์สิน

2. ด้านการบริหารทรพัย์สิน การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ       
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

สามารถขายทอดตลาดทรพัยส์ินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีวามรวดเร็วและขายได้
ในปริมาณที่มากขึ้น

IT3 ส่วนราชการมีวิธีการรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ



IT4 ส่วนราชการมีวิธีการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศของส่วนราชการมีความ
ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรูปแบบ    
ที่ใช้งานง่ายส าหรับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ

ภารกิจองค์กร
ป้องกัน/ ปราบปราม 

การฟอกเงิน 

สถาปัตยกรรมองคก์ร
(Enterprise Architecture : EA)

กรอบแนวทาง / ขั้นตอนวิธี
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หมวด 5 
การมุ่งเน้นบุคลากร
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HR1 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน ปปง. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59

ยุทธศาสตร์ของส านักงาน ปปง.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มปีระสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานสากล

 มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
 มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
 มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล
 มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุล

ระหว่างชีวิตกับการท างาน
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แจ้งเวียนผู้บริหาร
และกอง/ศูนย์/กลุ่ม 

เพื่อทราบ
และด าเนินการตามแผน

ติดตามประเมินผล   
การด าเนินโครงการ/

กิจกรรม
รอบ ๙, ๑๒ เดือน

พร้อมสรุปผล
รายงาน ลปง. เพื่อทราบ

หมวด ๕

ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ

ตามแผนฯ          
รอบ ๑๒/๒๕๖๐    

(ร้อยละ ๙๓)

HR1 การด าเนินการ
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มิติที่ 2
• แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

ส านักงาน ปปง. ประจ าปี
งบประมาณ (IDP) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คิดเป็นร้อยละ 73

มิติที่ 1
• ปรับปรุงโครงสร้างและจัดหาสถานท่ีท าการส านักงาน ปปง. เพื่อรองรับบุคลากรในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
• ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงโรงสร้างองค์กรของส านักงาน ปปง. เพื่อให้มีความเหมาะสม

มิติที่ ๓
• การสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

จ านวน 2 ช่องทาง
• แผนการบริหารจัดการความรู้ (KM)

จ านวน 3 โครงการ

มิติที่ ๔
• การส ารวจความพึงพอใจ           

ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ 74.98

มิติที่ ๕ 
• โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. เพื่อส่งเสริม

การท างานเป็นทีม ประจ าปี ๒๕๖๐

โครงการสัมมนา เรื่อง พัฒนาเจ้าหน้าท่ีส านักงาน ปปง. 
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

HR1 ผลการด าเนินการ
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• ผลต่างระหว่าง
ความคาดหวัง
และความ     
พึงพอใจ

• ความคิดเห็น
เพ่ิมเติม      
ของบุคลากร
ส านักงาน ปปง.

ได้ปัจจัยฯ
จากผลการส ารวจฯ

• ก าหนดโครงการ/
กิจกรรมในการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ในการท างาน
และสวัสดิการ

แผนพัฒนาความ
ผาสุกและความ

ผูกพันฯ
• เสนอ ลปง.

เพ่ือขอ
ความเห็นขอบ
แผนฯ

ขออนุมัติ

• แจ้งเวียนผู้บริหาร
และกอง/ศูนย์/
กลุ่ม เพ่ือทราบ
และด าเนินการ
ตามแผนฯ

แจ้งเวียนฯ

• ติดตามการ
ประเมินผล   
รอบ ๙,๑๒ เดือน

• สรุปผลการ
ด าเนินงาน  
เสนอ ลปง.   
เพ่ือทราบ

ติดตาม/
ประเมินผล

HR2 กระบวนการจัดท าแผนผาสุกและความผูกพันธ์ฯ และการด าเนินการ
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แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA)
หมวด ๕ : การมุ่งเน้นบุคลากร ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด าเนินการส ารวจ (ข้าราชการ/พนักงานราชการ)

ส่วนค าถามประเมินความคิดเห็นด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการ
๑. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์/เครื่องมือส าหรับการท างานที่เหมาะสม
๒. จากการจัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีในหน่วยงานของข้าพเจ้า เช่น ห้องท างาน แสง เสียง เอื้ออ านวยต่อการท างาน

๔. ข้าพเจ้ารู้สึกปลอดภัยในขณะท างาน
๕. ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
๖. เม่ือเกิดปัญหาในการปฏบิัติงาน ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลและมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

๗. ในหน่วยงานจัดสวัสดิการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับความต้องการ

๘. สวัสดิการด้านยารักษาโรคเพียงพอต่อความต้องการ
๙. อุปกรณ์ในห้องฟิตเนสเพียงพอต่อการใช้งาน

วิเคราะห์ และสรุปผลการส ารวจฯ
เสนอ ลปง. เพื่อทราบ

HR2 กระบวนการจัดท าแผน (วิเคราะห์ปัจจัย)
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วิเคราะห์ปัจจัยปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการ แสดงผลของการปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมในการท างานฯ
1 สถานที่มีความแออัด ที่จอดรถไม่เพียงพอ • การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับบุคลากร     

โดยการด าเนินการจัดท าสัญญาเช่าอาคารเอเวอร์กรีน เพลส

2 อุปกรณ์ในห้องฟิตเนสไม่เพยีงพอต่อการใชง้าน 
เนื่องจากช ารุด ใช้งานไม่ได้

• ด าเนินการจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาดอุปกรณ์  
ออกก าลังกายเป็นประจ าทุกวัน

• ด าเนินการส ารวจความต้องการ และด าเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์ออกก าลังกายเพิ่มเติม

3 สวัสดิการด้านยารักษาโรคเพียงพอต่อความ
ต้องการ

• ด าเนินการส ารวจจ านวนของยาในตู้ยาเป็นประจ าทุกเดือน

4 ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน • จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
• รักษาความปลอดภัย (ระบบการควบคุมแบบใช้รหัสผ่าน 

เข้า-ออกประตู)
• จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์
• จ้างบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า จ้างเหมาช่าง อาคาร 

บริหารจัดการอาคารสถานที่ ระบบวิศวกรรมอาคาร
• ด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาอาวุธปืนและเสื้อเกราะ ส าหรับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติราชการข้างนอกเป็นประจ า
สม่ าเสมอ

HR2 กระบวนการจัดท าแผน (วิเคราะห์ปัจจัย)
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การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างานและสวัสดิการ         

(แผนพัฒนาความผาสุกและความผูกพัน
ของข้าราชการ และพนักงานราชการส านักงาน ปปง.

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)

ก าจัดปลวก 
แมลง และหนู

บ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม        

เครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย

ตรวจสอบระบบ
การรักษาความปลอดภัย (ระบบดับเพลิง/

ประตูเข้า-ออก/รปภ./กล้องวงจรปิด)

ร้านค้าสวัสดิการ
อาหารและกาแฟ

การตรวจสุขภาพประจ าปี 
พร้อมติดตามผล

ตรวจสอบระบบ
การรักษาความปลอดภัย 
(ดับเพลิง/ประตูเข้า-ออก)    
การดูแล รักษา ซ่อมแซม

เครื่องออกก าลังกาย

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการ

ปี ๒๕๖๐ = 3.36ปี ๒๕๕๙ = 3.89

HR2 ผลการด าเนินการ
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ปัจจัยการประเมิน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ปัจจุบัน สิ่งที่ควร
จะเป็น ผลต่าง

๑. ด้านโอกาสและความก้าวหน้า

ทางอาชีพในองค์กร

3.68 5.88 2.20

๒. ด้านค่าตอบแทน 3.90 5.94 2.04

๓. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน

และสวัสดิการ

3.89 5.94 2.06

๔. ด้านดุลยภาพระหว่างชีวิต

การท างานและชีวิตส่วนตัว

3.84 5.75 1.91

๕. ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรม 

ในองค์กร

4.06 5.87 1.81

๖. ด้านงานในความรับผิดชอบ

ตามต าแหน่งงาน

4.59 5.57 0.99

HR2 ผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยความผาสุกและความผูกพนั            
โดยแยกตามกลุ่มสายงานหลักและสายงานสนับสนุน

ปัจจัยการประเมิน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ปัจจุบัน สิ่งที่ควร
จะเป็น ผลต่าง

๑. ด้านโอกาสและความก้าวหน้า

ทางอาชีพในองค์กร

4.29 5.91 1.62

๒. ด้านดุลยภาพระหว่างชีวิต 

การท างานและชีวิตส่วนตัว

4.55 5.99 1.44

๓. ด้านค่าตอบแทน 4.67 6.02 1.35

๔. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน

และสวัสดิการ

4.79 6.01 1.21

๕. ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรม 

ในองค์กร

4.81 5.95 1.13

๖. ด้านงานในความรับผิดชอบ

ตามต าแหน่งงาน

4.94 5.55 0.61

สายงานหลัก
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• แจ้งเวียนผู้บริหาร 
และกอง/ศูนย/์กลุ่ม 
เพื่อทราบและ
ด าเนินการตามแผนฯ

แจ้งเวียนฯ

• ติดตามการ
ประเมินผล      
รอบ ๙, ๑๒ เดือน

ติดตาม
• สรุปผลการ

ด าเนินการ     
เสนอ ลปง. ทราบ

ประเมินผล

• ร้อยละความส าเร็จ  
ของการด าเนินการ  
ตามแผนฯ           
รอบ ๑๒/๒๕๖๐
(ร้อยละ ๙๐.๙๑)

หมวด ๕

HR3 การด าเนินการ
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ปัจจัยความผาสุก
1. ด้านงานในความรับผิดชอบ
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการ
3. ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร
4. ด้านค่าตอบแทน
5. ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
6. ด้านดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตวั

ความผูกพันต่อองค์กร
1. ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร
2. ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
3. การด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

HR3 กระบวนการจัดท าแผน (วิเคราะห์ปัจจัย)
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แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Management Quality Award : PMQA)

หมวด 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐



ด าเนินการส ารวจ (ข้าราชการและพนักงานราชการ)

ประมวลผล + วิเคราะห์ผล
เพื่อจัดล าดับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพัน

(ค านวณผลต่างจากการจัดล าดับผลคะแนนที่เห็นควรต้องด าเนินการ
ก่อนหลังตามล าดับ ซึ่งค านวณผลต่างจากการเปรียบเทียบคะแนน

ความพึงพอใจและค่าคะแนนสิ่งที่ควรจะเป็นในแต่ละดา้น โดยแยกตามกลุ่ม
ประเภทบุคลากรตามสายงานหลักและสายงานสนับสนุน

สรุปผลเสนอ ลปง. เพื่อทราบ

สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติม
ในแบบประเมินฯ

น าข้อมูลมาก าหนดเป็นกลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรมในแผนฯ

เสนอ ลปง. เห็นชอบแผนฯ

HR3 กระบวนการจัดท าแผน (วิเคราะห์ปัจจัย)
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HR3 ผลของการสร้างความผูกพัน

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ความผูกพันของข้าราชการและพนักงานราชการส านักงาน ปปง . ต่อองค์กร พบว่าผู้ตอบ
แบบส ารวจมีความผูกพันมากท้ัง ๓ ด้าน

• ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร ผลการส ารวจมีความผูกพันในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.28
คิดเป็นร้อยละ 85.60

• ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ผลการส ารวจมีความผูกพันในระดับมาก     
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60

• ด้านการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ผลการส ารวจมีความผูกพันในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.73 คิดเป็นร้อยละ 74.60 ตามล าดับ 122

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดี
ต่อองค์กร

ด้านการด ารงสมาชิกภาพ
และเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

4.08

4.28

3.73



ค าถาม ผลการประเมิน
ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 4.08

๑. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพ่ือบรรลุวัตถุ ประสงค์และความส าเร็จขององค์กร 4.07

๒. ท่านเต็มใจและยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด 4.21

๓. เมื่อพบปัญหาอุปสรรคการท างานท่านมีการสรุปบทเรียนและวางแผนที่จะพัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น 3.99

๔. ท่านคิดริเริ่มวิธีการต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 3.96

๕. ท่านเต็มใจที่จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ว หรือน างานไปท าต่อที่บ้าน 4.18

๖. ท่านน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรยีนรูท้ั้งจากภายนอกและภายในองค์กรมาใชใ้นการพัฒนางานและปรบัปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 4.07

ค าถาม ผลการประเมิน

ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 4.28

๑. เมื่อองค์กรของท่านมีการพัฒนามากขึ้น ท่านมีความภาคภูมิใจตามไปด้วย 4.28

๒. ท่านมีความภาคภูมิใจและยินดีจะบอกกับผู้อื่น ว่าท่านท างานที่องค์กรแห่งน้ี 4.26

๓. ท่านรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีดี 4.38

๔. ท่านมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 4.15

๕. ท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร โดยค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ต้ัง 4.34

ค าถาม ผลการประเมิน

ด้านการด ารงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 3.73

๑. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 3.84

๒. เมื่อท่านท างานในองค์กรแห่งนี้เป็นเวลานาน ท่านยิ่งรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 3.97

๓. ท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์กรนี้จนกว่าจะเกษียณอายุราชการ 3.70

๔. ท่านไม่คิดจะไปปฏิบัติงานที่องค์กรอื่น แม้ว่าจะได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่ดีกว่า 3.39

HR3 ผลการประเมินความผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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HR3 ผลการด าเนินการ
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องค์กรมีชื่อเสียง
เป็นท่ียอมรับ

ของบุคคลทั่วไป

เป็นส่วนหน่ึงในการ
ผลักดันความส าเร็จ

ขององค์กร

ภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึง
ขององค์กรในการรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ

ความภาคภูมิใจ
และจงรักภักดีต่อองคก์ร



HR3 ผลการด าเนินการ
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แผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงาน ปปง.

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 
ส านักงาน ปปง.

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์
การประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการและการ
จัดท าตัวชี้วัดรายบุคคล

เร่งรัดสรรหาบุคลากร
ให้เต็มกรอบอัตราก าลัง

ทุ่มเทและ
รับผิดชอบ
ต่อผลส าเร็จ

ของงาน
บุคลากรใฝ่เรียนรู้

ท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงงาน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง

ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ขององค์กร



HR3 ผลการด าเนินการ

126

การด ารงสมาชิกภาพ
และเป็นส่วนหนึง่ขององคก์ร

โครงการสัมมนา ปปง. 
ประจ าปี

เปิดโอกาสให้บุคลากร
ได้แสดงศักยภาพ

ในเวทีต่างๆ

จัดกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์

ดูแลสุขภาพบุคลากร
• ตรวจสุขภาพประจ าปี
• ประกันชีวิต/ ประกันสุขภาพ
• ห้องออกก าลังกาย



นโยบายผู้บริหาร
(ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร

มาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ)

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร

สรุปผลความต้องการในการฝึกอบรม
ของข้าราชการส านักงาน ปปง. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานผล
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ       
รอบที่ ๑/๒๕๕๙ และ ๒/๒๕๕๙

- ข้อมูลแผนการพัฒนาการปฏิบัติงานรายบุคคล

- ข้อมูลการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ

ผลการวิเคราะห์ SWOT
ของส านักงาน ปปง.

ในด้านการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงาน ปปง.

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

HR4 กระบวนการจัดท าแผน (วิเคราะห์ปัจจัย)
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นโยบายผู้บริหาร
(ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม
ในหลักสูตรมาตรฐานทั้งใน

และต่างประเทศ)

การสัมภาษณ์
ผู้บริหาร

ผลการวิเคราะห์ SWOT 
ของส านักงาน ปปง.

ในด้าน การพัฒนาบุคลากร

คู่มือก าหนดสมรรถนะ
ของต าแหน่งงาน

สรุปผลความต้องการในการฝึกอบรม
ของข้าราชการส านักงาน ปปง.

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อมูลการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ
จากแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรอบท่ี ๑/๒๕๕๙ และ ๒/๒๕๕๙

แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

ส านักงาน ปปง.
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐

HR4 กระบวนการจัดท าแผน (วิเคราะห์ปัจจัย)
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แผนพัฒนาบุคลากร 
ส านักงาน ปปง.

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 
ส านักงาน ปปง.

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

• แจ้งเวียนผู้บริหาร และกอง/
ศูนย์/กลุ่ม เพ่ือทราบ       
และด าเนินการตามแผน

แจ้งเวียน

• ติดตามการประเมินผล     
รอบ ๑๒ เดือน

• สรุปผลการด าเนินการ    
เสนอ ลปง. เพ่ือทราบ

ติดตาม • แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม (Pre-
Test และ Post-Test)

• หลักเกณฑ์และแนวทางในการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรมของส านักงาน ปปง.

• แบบ นย. (พค.003) เพ่ือเป็นแบบแผน 
การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้
ในการปฏิบัติงาน

• แบบ นย. (พค.004) เพื่อเป็นแบบรายงาน
ผลการปฏิบัติตามแผนการน าความรู้    
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ประเมินผล

HR4 การด าเนินการ
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HR4 ผลการด าเนินการ

130



พบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐

โครงการฝึกอบรม 
เรื่อง “ยุทธวิธีการตรวจค้น จับกุม

ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฯ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการประเมิน
จากแบบทดสอบก่อน – หลังการอบรม 

(Pre-Test และ Post-Test) 

HR4 ผลการด าเนินการ
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ผลการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของส านักงาน ปปง.
• แบบ นย. (พค.003) เพื่อเป็นแบบแผนการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ 

ในการปฏิบัติงาน
• แบบ นย. (พค.004) เพื่อเป็นแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการน าความรู้   

ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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หมวด 6 
การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
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ส านักงาน ปปง. ค านึงถึงการบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และการตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก โดยน ามาเป็นแนวทางในการก าหนด/ออกแบบกระบวนการท างาน 
ของส านักงาน ปปง. เพื่อให้การด าเนินการแต่ละกระบวนการบรรลุตามเป้าหมาย และสามารถส่งมอบการบริการ   
และผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับประชาชนได้

PM1 มีข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต กระบวนการท างานที่ส าคัญ รวมถึงมีวิธีการ
ออกแบบผลผลิต กระบวนการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ

กระบวนการท างานท่ีส าคัญ
กระบวนการท างานสนับสนุน

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2564

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ส านักงาน ปปง. 

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลผลิต : การป้องกันการฟอกเงิน และการปราบปราม
การฟอกเงิน ข้อก าหนดท่ีส าคัญของกระบวนการ
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การวิเคราะห์กระบวนการท างานที่ส าคัญ และการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญ
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PM1 มีข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต กระบวนการท างานที่ส าคัญ รวมถึงมีวิธีการ
ออกแบบผลผลิต กระบวนการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ

1. กระบวนการด้านนโยบายและมาตรการ
2. กระบวนการด้านวิเคราะห์รายงานการท าธุรกรรม
3. กระบวนการด้านการก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่

รายงานการท าธุรกรรม
4. กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
5. กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน
6. กระบวนการประสานงานและติดตามบุคคลตาม

หมายจับในคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน
7. กระบวนการด้านการเปรียบเทียบปรับ
8. กระบวนการด้านการประสานความร่วมมือด้าน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

9. กระบวนการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่าย

1. กระบวนการด้านการงบประมาณ
2. กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
3. กระบวนการด้านบัญชีและการเงิน
4. กระบวนการด้านพัสดุ
5. กระบวนการด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
6. กระบวนการด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
7. กระบวนการด้านกฎหมาย
8. กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการท างานท่ีส าคัญ 9 กระบวนการ กระบวนการสนับสนุนท่ีส าคัญ 8 กระบวนการ



1. ข้อก าหนดตามกฎหมาย
2. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. นโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

1. ศึกษารายละเอียดของงานจากเอกสาร
2. สังเกตการปฏิบัติงานจริง และลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีมีภารกิจใกล้เคียงกัน
3. ออกแบบ workflow ในการปฏิบัติงาน
4. ระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
5. สอบทานกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง

PM1 มีข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต กระบวนการท างานที่ส าคัญ รวมถึงมี
วิธีการออกแบบผลผลิต กระบวนการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ
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การก าหนดข้อก าหนดท่ีส าคัญ พิจารณาจาก

การออกแบบกระบวนการท างานพิจารณาโดยยึดข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนงานเป็นหลัก ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้



PM1 ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการท างานที่ส าคัญ

1. กระบวนการด้านนโยบายและมาตรการ

2. กระบวนการด้านวิเคราะห์รายงานการท าธุรกรรม

3. กระบวนการด้านการก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่
รายงานการท าธุรกรรม

4. กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

5. กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน

6. กระบวนการประสานงานและติดตามบุคคลตามหมายจับ
ในคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน

7. กระบวนการด้านการเปรียบเทยีบปรับ

8. กระบวนการด้านการประสานความร่วมมือด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

9. กระบวนการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่าย

การก าหนดนโยบายมาตรการทีต่อบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสียและสอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล

การวิเคราะห์รายงานการท าธุรกรรมมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล

การก ากับและตรวจสอบตดิตาม ส่งเสริม และประเมินผลผู้มีหน้าที่
รายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินมปีระสทิธิภาพ

กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ

การด าเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
(การติดตามบุคคลตามหมายจับคดีอาญาฟอกเงิน)

มีการเปรียบเทียบปรับที่มีผลสมัฤทธิ์

• มีการประสานความร่วมมือตามค าร้องขอได้อย่างถูกตอ้ง
• มีการตอบกลับค าขอแลกเปลีย่นข้อมูลภายในเวลาที่ก าหนด

ผู้ได้รับการเผยแพร่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
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กระบวนการท างานท่ีส าคัญ ข้อก าหนดท่ีส าคัญ



PM1 ข้อก าหนดที่ส าคัญของแต่ละกระบวนการท างานสนับสนุน
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กระบวนการท างานสนับสนุน ข้อก าหนดท่ีส าคัญ

1. กระบวนการด้านการงบประมาณ

2. กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล

4. กระบวนการด้านพัสดุ

5. กระบวนการด้านการรับเร่ืองราวร้องทุกข์

6. กระบวนการด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

7. กระบวนการด้านกฎหมาย

8. กระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบริหารงบประมาณมีประสทิธิภาพ

• บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของต าแหน่งงาน
• การให้บริการถูกต้อง และรวดเร็ว

ด้านบัญชีและการเงิน : ถูกต้องและรวดเร็ว

ด้านพัสดุ : ถูกต้องและรวดเร็ว

ด้านการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ : ถูกต้องและรวดเร็ว

ด้านการสร้างภาพลกัษณ์องค์กร : ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด

ด้านกฎหมาย : มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล และด าเนินการ
ตามกฎหมายไดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : สามารถสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ตามภารกิจหลกั

3. กระบวนการด้านบัญชีและการเงิน



PM1 มีข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต กระบวนการท างานที่ส าคัญ รวมถึงมี
วิธีการออกแบบผลผลิต กระบวนการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ

การออกแบบ
กระบวนงาน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุง

ขั้นตอนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินด้านการ

ขายทอดตลาด โดยน าระบบ
สารสนเทศมาอ านวย

ความสะดวก

ค านึงถึงผลส าเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายในการ

ด าเนินงานของกระบวนงาน 
ความพึงพอใจในการให้บริการ 

เป็นต้น
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PM2 มีการปฏิบัติงานของกระบวนการที่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญและปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการด าเนินการ  
และคุณภาพที่ส่งมอบ
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มาตรฐานการปฏบิตัิงาน

1. ส านักงาน ปปง. ได้มีการออกแบบกระบวนการ
ท างาน โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน   
ของส านักงาน ปปง.

2. ส านักงาน ปปง. ได้สื่อสารให้ข้าราชการ    
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบ และน าคู่มือ
การปฏิบัติงานฯ ไปใช้ปฏิบัติ เพ่ือให้การ
ด าเนินการตามกระบวนงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน



ก าหนดตัวชี้วัด ส านักงาน ปปง. ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงานของกระบวนงาน โดยค านึงถึงมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงาน ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน

การควบคุมติดตาม มีการติดตามผลการด าเนินงานของกระบวนงาน 3 รอบการรายงาน

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน
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PM2 มีการปฏิบัติงานของกระบวนการที่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญและปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการด าเนินการ  
และคุณภาพที่ส่งมอบ



143

ส านักงาน ปปง. ได้ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของกระบวนการ
เพ่ือใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ 
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ส านักงาน ปปง. ได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกระบวนงานที่ส าคัญ 
รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



การปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน

ของกระบวนการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงาน ปปง. สามารถด าเนินการ
ตามตัวชี้วัดกระบวนการได้ส าเร็จถึงร้อยละ 89.53

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของส านักงาน ปปง. ร้อยละ 70.60
- ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงาน ปปง. ร้อยละ 70.29
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PM2 มีการปฏิบัติงานของกระบวนการที่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญและปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการด าเนินการ  
และคุณภาพที่ส่งมอบ
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PM2 มีการปฏิบัติงานของกระบวนการที่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ มีตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญและปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการด าเนินการ  
และคุณภาพที่ส่งมอบ

การทบทวนผล
การด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด

มีการทบทวนผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด และผลจากการรวบรวม      
ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อาทิ ความต้องการของประชาชนท่ัวไป ความต้องการของสื่อมวลชน 

ความต้องการของผู้เข้าร่วมประมูลทรัพย์สิน เป็นต้น

การปรับปรุง
กระบวนงาน

กระบวนงานด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

กระบวนงานการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ส านักงาน ปปง. ได้ทบทวนผลการด าเนินการ และความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว พบว่าต้องการปรับปรุงกระบวนงาน ดังน้ี

1 2



PM3 มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ปรับปรุงผลผลิต และผลการ ด าเนินการ
และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียของกระบวนการ
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แนวทางในการปรับปรุงกระบวนงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ให้ดียิ่งขึ้น จึงมีแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนงานโดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

คัดเลือกกระบวนการจาก
• ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
• ความต้องการของผู้รับบริการ 

วิเคราะห์ด้วย 
SIPOC MODEL

ทบทวนสภาพ
การท างานปัจจุบัน

ปรับปรุงกระบวนการ
และสอบทานกับผู้เกี่ยวข้อง

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการที่ได้ปรับปรุง



การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ปัญหา

และแนวทางแก้ไขปัญหา

น าผลจากการด าเนินงาน ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการ
มาปรับปรุงกระบวนการท างาน 2 กระบวนงาน ดังนี้
1. กระบวนงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2. กระบวนงานการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
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PM3 มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ปรับปรุงผลผลิต และผลการ ด าเนินการ
และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียของกระบวนการ
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PM3 มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ปรับปรุงผลผลิต และผลการ ด าเนินการ
และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียของกระบวนการ

กรณีตัวอย่าง กระบวนงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส านักงาน ปปง. น าข้อมูลการร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับการฉ้อโกง 
จากการฟอกเงินจากประชาชนมาประมวลข้อมูลในเบื้องต้น และพบว่า 
มีประชาชนในจังหวัดต่างๆ ท่ีถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ จึงได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยลงไปประชาสัมพันธ์ 
ในจังหวัดท่ีพบข้อมูลร้องเรียนเป็นล าดับต้น ๆ รายละเอียดดังนี้

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ให้ความรู้ประชาชนในจังหวัด 
ดังนี้ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
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PM3 มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ปรับปรุงผลผลิต และผลการ ด าเนินการ
และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียของกระบวนการ

กรณีตัวอย่าง กระบวนงานการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ส านักงาน ปปง. ได้พัฒนากระบวนงานการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน โดยได้น าระบบสารสนเทศฯ มาใช้เพื่อการขายทอดตลาด 
จะช่วยลดขั้นตอนการท างาน และประหยัดทรัพยากรท่ีมีอยู่  
รวมท้ังสนับสนุนการให้บริการผู้ซื้อทรัพย์สิน ด้วยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม เนื่องจากเป็นการ
ประมูลแบบเปิดต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นวิธีการท่ีโปร่งใสและยุติธรรม 
มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
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PM3 มีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพือ่ปรับปรุงผลผลิต และผลการ ด าเนินการ
และลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และความสูญเสียของกระบวนการ

สารสนเทศสนับสนุน
การด าเนินการ

มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงาน  
ของแต่ละกระบวนงาน ดังนี้ 

1. ฐานข้อมูลคดี
2. ฐานข้อมูลการรายงานธุรกรรม
3. ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
4. ฐานข้อมูลสถิติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

และมีการรวบรวมสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ



PM4 มีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้ค านึงถึงการป้องกัน 
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม
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การประเมินความรุนแรง
ของภัยพิบัติ

หรือภาวะฉุกเฉิน

1. ส านักงาน ปปง. ได้จัดท าแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น        
โดยมีการวิเคราะห์เหตุการณ์สภาวะวิกฤต และผลกระทบ   
จากเหตุการณ์ พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดจาก
เหตุการณ์และสภาวะวิกฤต



PM4 มีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้ค านึงถึงการป้องกัน 
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม
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2. วิเคราะห์กระบวนการท างานที่ส าคัญ กระบวนการสนับสนุน หรือการให้บริการของส านักงาน ปปง.
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาวะวิกฤต



PM4 มีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้ค านึงถึงการป้องกัน 
ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม

การจัดท าแผนรับมือจากภัยพิบัติต่างๆ เพ่ือลดความเสียหายจากเหตุการณ์

1. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส ารองฉุกเฉิน
กรณีเกิดอุทกภัย และมีการซักซ้อมประจ าปี

2. แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เป็นแนวทาง/มาตรการที่จะป้องกันความเสียหาย
และมีการส ารองข้อมูลสารสนเทศ (Back up)
ซึ่งสามารถฟื้นฟูระบบสารสนเทศ และกู้คืนข้อมูล
จากความเสียหาย (Recovery) ได้ 

การสื่อสารและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง
ส านักงาน ปปง. ได้แจ้งเวียนแผนฯ และมีการซักซ้อมวิธีป้องกันอัคคีภัย 154



PM5 มีวิธีการในการพิจารณาโอกาสในการสร้างให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
ในกระบวนการท างาน

แนวทางและวิธีการ
ในการสร้างบรรยากาศ

• ติดตามประเมินผลการน าคู่มือการปฏิบัติงานไปใช้อย่างต่อเนื่อง
• จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ           

ในการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ในรูปแบบคณะท างาน
บริหารจัดการความรู้

• มีการประชุมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรม

ในการท างาน

มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ 
มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT การสืบสวนสอบสวน             
และการรวบรวมพยานหลักฐาน การบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น

เกิดนวัตกรรมที่สร้าง
การเปลี่ยนแปลง

การบริหารทรัพย์สิน น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน โดยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ 
ขายทอดตลาด เพื่อลดขั้นตอนการท างาน ประหยัดทรัพยากรในการ
ท างาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลทรัพย์สินมีความพึงพอใจในกระบวนการ
ขายทอดตลาดของส านักงาน ปปง. ท่ีร้อยละ 95.11 155



หมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินการ
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ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลคะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลงาน คะแนนที่ได้
RM ๑ ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหมาย
องค์การ

65 70 75 80 85 100.00% 5.00

RM ๒ ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ มิติด้านประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ

65 70 75 80 85 80.00% 4.00

RM ๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 65 70 75 80 85 ๙๓.๗๕% 5.00

RM ๔ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

60 70 80 90 100 93.00% 4.30

RM ๕ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน
สร้างความผูกพันของบุคลากร

60 70 80 90 100 90.91% 4.09

ผลลัพธ์การด าเนินการ
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ชื่อตัวชี้วัด 
เกณฑ์การใหค้ะแนน ผลคะแนน

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลงาน คะแนนที่ได้
RM 6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน           
ของหน่วยงาน (ITA)

1 2 3 4 5 77.92% 5.00

RM 7 ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และผลด าเนินการที่คาดหวัง       
ที่ครอบคลุมผู้รับบริการและผ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

65 70 75 80 85 93.00% 5.00

RM 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 80 85 90 95 100 96.95% 4.39

RM 9 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลีย่ถ่วงน้ าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดของกระบวนการที่ส าคัญ

65 70 75 80 85 89.53% 5.00

RM 10 ร้อยละความส าเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จ       
จากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้

80 85 90 95 100 100.00% 5.00

คะแนนเฉลี่ย 4.68

ผลลัพธ์การด าเนินการ
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ขอขอบคุณ


