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สํานักงาน ปปง. 
 

หนา 1 
 

  รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ  

 

 

1. ลักษณะองคการ : คุณลักษณะสําคัญของสวนราชการ 
ก. สภาพแวดลอมของสวนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
- สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เปนหนวยงานบังคับใช

กฎหมายท่ีมีพันธกิจหลักในการกําหนดมาตรการและสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เพ่ือตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และการประชาสัมพันธ 
ประสานความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศใน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงบริหารจัดการทรัพยสินท่ีไดจากการยึดหรืออายัดใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด โดยหนาท่ีตามมาตรา 40 แหง พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 กําหนดใหสํานักงาน ปปง. มีหนาท่ี ดังนี้ 

1. ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 
2. รับรายงานการทําธุรกรรมท่ีสงใหตามหมวด 2 และแจงตอบการรับรายงาน รวมท้ังการรับ

รายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมท่ีไดมาโดยทางอ่ืน 
3. รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตาม

ขอตกลงท่ีไดจัดทําข้ึนระหวางหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ 
4. กําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผูมี

หนาท่ีรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนด 
5. เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และวิเคราะหรายงานหรือขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

6. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
7. จัดใหมีโครงการท่ีเก่ียวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และฝกอบรมในดานตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการ
จัดโครงการดังกลาว 

8. ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
โดยพันธกิจดานการกําหนดมาตรการและสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินเพ่ือตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน เปนพันธกิจท่ีสําคัญท่ีจะ
สงผลใหการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีดานการยึดหรืออายัดทรัพยสินซ่ึงเปนการดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการธุรกรรม หรือการกําหนดนโยบาย มาตรการตาง ๆ ตามมติคณะกรรมการ ปปง. เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และกลไกท่ีสําคัญในการปฏิบัติตามพันธกิจและหนาท่ีดังกลาวให
ประสบความสําเร็จ คือ การจัดใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจแกทุกภาคสวน 
ท่ีเก่ียวของ การสรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการปฏิบัติงานรวมกัน เปนตน 

 

สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคการ 
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(2) วิสัยทัศนและคานิยม 

สํานักงาน ปปง. มีเปาประสงค วิสัยทัศน และคานิยม รวมถึงสมรรถนะหลักของสวนราชการ ดังแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงวิสัยทัศน เปาประสงค คานิยม และสมรรถนะหลักของสวนราชการ 
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

สํานักงาน ปปง. มีบุคลากรรวม จํานวน 357 คน โดยจําแนกตามประเภทของบุคลากรเปนขาราชการ 
จํานวน 327 คน พนักงานราชการ จํานวน 30 คน ดังตารางท่ี 1 (ขอมูลบุคลากร ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2558) 

ประเภท 
จํานวน 
(คน) 

เพศ วุฒิการศึกษา ระดับ อายุ
เฉลี่ย 
(ป) 

อายุ
ราชการ
เฉลี่ย (ป) 

ชาย หญิง ระดับ จํานวน  ประเภท จํานวน  

ขาราชการ 327 155 172 - ต่ํากวา ป.ตร ี
- ป.ตร ี
- ป. โท 
- ป. เอก 

1 
135 
190 

1 

- บริหาร 
- อํานวยการ 
- วิชาการ 
- ท่ัวไป 

3 
10 

311 
3 

38.41 11.61 

พนักงาน
ราชการ 

30 3 27 - ต่ํากวา ป.ตร ี
- ป.ตร ี

11 
19 

- - 
32.83 5.57 

 

วิสัยทัศน 
เปนองคกรหลักในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือมุงสูมาตรฐานสากล 

สมรรถนะหลักของสวนราชการ 

ดานการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน /  
การตรวจสอบวิเคราะหธุรกรรมทางการเงิน/ การกํากับตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมายฟอกเงิน       

ของผูมีหนาท่ีรายงาน 

1. กฎหมายไดรับการแกไขใหรองรับมาตรฐานสากล 

2. ผลการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3. หนวยงานขาวกรองทางการเงิน (Financil Intelligence Unit) ไดรับการพัฒนาใหไดตามมาตรฐานสากล 

4. หนวยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน มีความรู ความเขาใจ และพรอมใหความรวมมือ 

ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนอยางดี 

 

เป
าป

ระ
สง

ค 

กลาหาญ มุงมั่น สุจริต ประสิทธภิาพ และยุติธรรม 
กลาหาญ หมายถึง การปฏบัิติหนาท่ีโดยไมหว่ันเกรงตออิทธิพลใดๆ 
มุงมั่น หมายถึง การมีจดุประสงค เปาหมายไปในทิศทางเดียวกันท่ีจะตองตัดวงจร เครือขาย

อาชญากรรมใหผลการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินบรรลุตามเจตนารมณของกฎหมาย 
สุจรติ หมายถึง เจาหนาท่ีทุกคนตองยึดถือในความซื่อสัตย สุจรติ ตอตนเองตอเจาหนาท่ีและตอผูอ่ืน  
ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัตหินาท่ีจะตอง ดีท่ีสดุ เร็วท่ีสดุ และประหยัดท่ีสดุ 
ยุติธรรม หมายถึง ประชาชนทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

 

คา
นิย

ม 
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 ในการกําหนดพ้ืนฐานดานการศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติการศึกษาของขาราชการในการเขาสู
ตําแหนง สํานักงาน ปปง. ใชมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมติของ สํานักงาน ก.พ. โดยองคประกอบท่ีสําคัญท่ี
ทําใหบุคลากรสํานักงาน ปปง. มีสวนรวมในการทํางานใหบรรลุพันธกิจหรือวิสัยทัศนของสวนราชการ ไดแก 
คุณลักษณะของผูนํา ดานการมีคุณธรรม การเปนท่ีพ่ึง กลาตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในหนวยงานและการไดรับการสนับสนุนและการยอมรับ 

(4) สินทรัพย 
สํานักงาน ปปง. มีอาคาร สถานท่ี และอุปกรณท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้  

รายการ รายละเอียด 
เทคโนโลยีดานการสืบสวน
สอบสวน 

ระบบสารสนเทศภายในหนวยงาน 
1. ระบบการสงรายการธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (AERS)  
2. ระบบสารสนเทศปญญาประดิษฐเพ่ือการวิเคราะหรายงานธุรกรรม (Visual Link)  
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมขอมูล  การทําธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสินและการจัดทํางบ
การเงินเพ่ือวิเคราะหท่ีมาของธุรกรรม (AIS)  
4. ระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน (AMFIS) 
5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการสบืคนขอมูลอยางเตม็รูปแบบ (Smart Search)  
6. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะหและจัดการขอมูลคด ี(AMCAMs)  
7. ระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและตดิตามทรัพยสิน (AMCATs)  
8. ระบบรวบรวมขอมูลหลายมิติเพ่ือวิเคราะหความเก่ียวของสัมพันธ (AMCIS)  
9. ระบบปญญาประดิษฐเพ่ือวิเคราะหขอมลูการทําธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงิน (AIB)  
10. ระบบรายงานการทําธุรกรรมเงินสดผานแดนโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ECB)  
11. ระบบสารสนเทศขอมูลกลาง เพ่ือการรายงานและแลกเปลี่ยนขอมูล (AMCES)  
12. ระบบสารสนเทศเพ่ือการรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ (ERS)  
13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม (AMFICS)   
ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนระหวางหนวยงาน   
1. ระบบตรวจสอบขอมูลบุคคล (AMI) ของกรมการปกครอง  
2. ระบบขอคัดคนขอมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอรเน็ต ของกรมสรรพากร  
3. ระบบตรวจสอบขอมูลนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
4. ระบบฐานขอมูลยาเสพติด ของสํานักงาน ป.ป.ส.  
5. ระบบตรวจสอบทะเบียนรถ ของกรมการขนสงทางบก  
6. ระบบขอมลูการเดินทางเขาออกราชอาณาจักรและขอมูลบัญชีตองหามและเฝาดู  
ของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สาํนักงานตํารวจแหงชาติ  
7. ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (ThaiDXC) ของสํานักงานกิจการยุติธรรม  
บริการขอมลูเพ่ือการสืบคน  
1. บริการขอมูลนิติบุคคลออนไลน (Bingo)  
2. บริการขอมูลออนไลน (NEWSCenter)  

เทคโนโลยีดานบริหาร และ
ดานอํานวยการ   
 

1. เว็บไซตสาํนักงาน ปปง. และเว็บไซตเครือขายภาคประชาชน  
2. ระบบเอกสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
3. ระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจดัการงานในองคกร  
4. ระบบตอบรับโทรศัพทอัติโนมตัิ (IVR) และ Call Center   
5. ระบบการประเมินความเสี่ยงจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
6. ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารท่ัวไปของสํานักงาน ปปง. (Back ๐ffice)    
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รายการ รายละเอียด 
7. ระบบสารสนเทศตนแบบเพ่ือการบริหารจัดการเงินกองทุน ปปง.  
8. ระบบอีเมล   
9. ระบบการจดัการความรู สํานักงาน ปปง.  
10. ระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ระบบเครือขายและระบบ
สนับสนุนเพ่ือการปฏิบัติงาน  
 

1. บริการอินเทอรเน็ต ความเร็ว 200/80 Mbps  
2. ทอรอยสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เช่ือมโยงระหวางสํานักงาน ปปง. และอาคารแอล  บิลดิ้งบิลดิ้ง  
3. ศูนยสํารองขอมูล  
4. ระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video Conference)   
5. ชุดตรวจพิสูจนหลักฐานทางโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
6. ระบบปองกันการดังฟงทางโทรศัพท   
7. ระบบเฝาติดตามและตรวจสอบตําแหนงการเคลื่อนไหว   

ครุภณัฑคอมพิวเตอร 1. เครื่องคอมพิวเตอรมีใชงานรอยละ 100 (อัตราสวน 1 คนตอ 1 เครื่อง)  
2. เครื่องพิมพ มีใชทุกสวนงาน  
3. คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต มีใชทุกกอง/ศูนย/กลุม  

อาคารสถานท่ี 
 

1. ท่ีดินท่ีครอบครอง มีจํานวน 2 แปลง (ท่ีดินท่ีตั้งสํานักงาน ปปง. เขตปทุมวัน และท่ีดินท่ีเก็บ
ทรัพยสิน อําเภอบางกราย จ.นนทบุรี) 
2. อาคารลานจอดรถยนตสําหรับผูมีติดตอและเจาหนาท่ีของสํานักงาน ปปง. จํานวน 7 ช้ัน 
3. อาคารสํานักงาน ปปง. 12 ช้ัน  (เปนอาคารของสํานักงาน ปปง.) 
4. อาคารแอล บิลดิง้  ช้ัน 2 – 4 (เปนอาคารเชา) 
5. หองสําหรับสอบสวนโดยเฉพาะ จํานวน 2 หอง 
6. หองรับเรื่องรองเรียน 
7. หองใหบริการขอมูลขาวสารของสํานักงาน ปปง. 
8. หองประชุมสวนกลาง พรอมอุปกรณสําหรับใชในหองประชุม จํานวน 4 หอง และหองประชุมของ
แตละหนวยงาน 
9. หองสมุดสํานักงาน ปปง. /หองออกกําลังกาย พรอมอุปกรณ 1 หอง 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ 
สํานักงาน ปปง. มีการดําเนินงานภายใตสภาพแวดลอมดานกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ี

สําคัญหลายฉบับ เนื่องจากเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีจําเปนตอง
ดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีท่ีเก่ียวของ อาทิเชน  พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  กฎกระทรวงกําหนดใหผูท่ีมีการกระทําอันเปนการกอการรายตามมติของ
หรือประกาศภายใตคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติเปนบุคคลท่ีถูกกําหนด พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงการ
พิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดของสํานักงาน ปปง.และคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 
๒๕๕๖  เปนตน 
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สํานักงาน ปปง. 
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ข. ความสัมพันธระดับองคการ 
(6) โครงสรางองคการ 

โครงสรางและการกํากับดูแลของสํานักงาน ปปง. มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐสภา     ครม. 

คณะกรรมการ ปปง. 

(นายกรัฐมนตรี ประธาน คกก. ปปง.) 

รมว. ยตุิธรรม 

คณะกรรมการธุรกรรม 

 
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนโยบายและมาตรการ 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานกฎหมาย 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

 

เลขาธิการ ปปง. 

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษา

กฎหมาย 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ

ทรัพยสิน 

คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 

คณะอนุกรรมการสงเสริมและ

ประสานความรวมมือของประชาชน 

คณะอนุกรรมการดานการกํากับ

ตรวจสอบสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ

ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ 

คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 

การบูรณาการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

รองเลขาธิการฝายบริหาร 

กองบริหารจดัการทรัพยสิน 

กองนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานเลขานุการกรม 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กองกํากบัและ

ตรวจสอบ 

กองกฎหมาย 

กองความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กองขาวกรองทาง

การเงิน 

 

กลุมตรวจสอบภายใน 

รองเลขาธิการฝายปฏบิัติการ 

กองคดี ๑ 

กองคดี ๒ 

กองคดี ๓ 
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สํานักงาน ปปง. 
 

หนา 6 
 

สําหรับการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีเหนือข้ึนไปนั้น 
สํานักงาน ปปง. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ไดแก การรายงานผลการปฏิบัติงานแกรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสํานักงาน ปปง. เปนประจําทุกเดือน การรายงานผลการปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีตามท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดแก คณะกรรมการ ปปง. รวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ แก
หนวยงานท่ีเก่ียวของตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เชน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ เปนตน  

 

(7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญของสํานักงาน ปปง. แบงออกไดเปน สื่อมวลชน 

ประชาชน ผูมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน ดังนี้  
 

กลุมผูรบับรกิาร ความตองการและความคาดหวัง 
1. ประชาชนผูแจงเบาะแส/เรื่องราว 
รองทุกข 

- เรื่องท่ีแจงมามีการดําเนินการโดยเร็ว/สามารถบอกสถานะของการดําเนินการ 
- ขอมูลท่ีแจงไดรับการปกปดไมมผีลกระทบตอตัวผูแจง/ไดรับการชวยเหลือเรงดวน 

2. ประชาชนท่ัวไป - ไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายบทบาทและภารกิจของสาํนักงาน ปปง. 
- ไดรับความสะดวกในการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตองของสํานักงาน ปปง. 

3. ผูมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม - สามารถนําแนวทางการปฏิบัตติามกฎหมายไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผูมหีนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม/ 
หนวยงานของรัฐ 

- มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎหมาย 
- สามารถนําความรูตามกฎหมายไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานตามกฎหมาย 

- มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย 
- มีการแลกเปลี่ยนขอมลู ขอคิดเหน็ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  
- มีเครือขายความรวมมือในการบูรณาการการปฏิบัตติามกฎหมายฟอกเงิน 

6. หนวยงานภาครัฐและเอกชน
ภายในประเทศ 

- เรื่องท่ีไดรับรายงานไดมีการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
- มีการปกปดความลับ/การเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตองของสํานักงาน ปปง. 

7. ผูเชาทรัพยสิน /ผูซื้อทรัพยสิน /ผูรับ
ทรัพยสินคืน 

- สภาพทรัพยสินท่ีด ี/มีความโปรงใสเปนธรรม / ข้ันตอนรวดเร็ว ไมยุงยาก  
- ราคายุติธรรม / การบริการท่ีด ี

8. สื่อมวลชน  ความชัดเจนของขาว ท่ีมีเน้ือหารายละเอียดครบถวน 
กลุมผูมสีวนไดสวนเสีย ความตองการและความคาดหวัง 

1. ผูมหีนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม - ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองครบถวน 
- ทํางานท่ีเปนระบบ ลดข้ันตอน /เปดโอกาสในการช้ีแจงขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 

3. ผูถูกดําเนินการกับทรัพยสินตาม
กฎหมาย 

- ไดรับการดําเนินการดวยความเสมอภาค เปนธรรม เปนไปตามกฎหมาย 
- มีผูดูแลรักษาสภาพทรัพยสินใหคงเดิมและไมเกิดความเสียหาย หรือถูกบุกรุก 

4. พนักงานอัยการ - ความสมบูรณของสํานวนและพยานหลักฐานท่ีสงใหพนักงานอัยการ 
5. พยาน 
 

- ไดรับความสะดวก / ไดรับความคุมครองจากขอมูลท่ีให 
- ความเปนประโยชนของขอมูลท่ีใหมา /สนับสนุนคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 
- ไดรับความคุมครองในชีวิตและทรัพยสิน 

6. พนักงานสอบสวน - ความชัดเจนของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติในการประสานงานกับ ปปง. 
7. หนวยงานประสานขอมลูและบังคับใช
กฎหมาย 

- นําขอมูลท่ีไดรับไปใชประโยชนไดอยางแทจริง / ไมเปดเผยขอมลู 
- ไดรับการตอบกลับขอมลูครบถวน รวดเร็วตามท่ีรองขอ ชัดเจน ถูกตอง  

ท้ังนี้ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจะมีความคาดหวังในการใหบริการหรือการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน ปปง. ท่ีแตกตางกันตามลักษณะของการไดรับการประสานงานหรือการใหบริการในแตละกลุม 
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สํานักงาน ปปง. 
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(8) สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของกันในการใหบริการหรือการสงมอบงานตอกัน 
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงาน ปปง. มีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับสวนราชการหรือ

องคการตาง ๆ ในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกันท่ีสําคัญหลายองคการ ซ่ึงมีแนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน ซ่ึงในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางบางหนวยงานท่ีมีการสงมอบงานท่ีสําคัญตอกัน ดังตอไปนี้ 

 

สวนราชการ/ 
องคการท่ีเกี่ยวของ 

บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานรวมกัน 
ขอกําหนดท่ีสําคัญใน
การปฏิบัติงานรวมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหวางกัน 

๑. ศาลยุติธรรม เชน  
  ศาลอาญา 
  ศาลแพง 
 

- ขอหมายจับ หมายคน/ปฏิบัตติามคําสั่งศาล 
- ออกหมายเพ่ือขออนุญาตเขาถึงขอมูล 
- ขอคําพิพากษาถึงท่ีสดุ/ประสานตดิตามพยาน 
- ยื่นคํารองเพ่ือใหศาลมีคําสั่งใหเปนบุคคลท่ี
ถูกกําหนด 

- ปฏิบัติตามระเบียบ/
กฎเกณฑของศาล 
ระเบียบงานสารบรรณ 

- ติดตอเปนหนังสือ
ราชการ 
- ติดตอทางโทรศัพท 
- ติดตอดวยตนเอง 
 

2. สํานักงานอัยการ
สูงสุด 

- สงเรื่องใหพนักงานอัยการยื่นคาํรองตอศาล 
- ประสานขอมลูคด/ีผูประสานงานในคดี
ระหวางประเทศ 
- สงเรื่องใหอัยการยื่นคํารองตอศาลใหเปน
บุคคลท่ีถูกกําหนด 

- เปนความรวมมือ
ระหวางหนวยงานในการ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

- ติดตอเปนหนังสือ
ราชการ 
- ติดตอทางโทรศัพท 
- ติดตอดวยตนเอง 

3. กรมท่ีดิน 
 

- ตรวจสอบขอมูลกรรมสิทธ์ิ/ประเมินราคาท่ีดิน 
- ประสานความรวมมือในการสนับสนุนขอมูลเพ่ือ
รวบรวมพยานหลักฐาน การรายงานธุรกรรมและ
การปฏิบัตติามกฎหมาย 
- ดําเนินการกับทรัพยสินผูกระทําความผิด 

- เปนความรวมมือ
ระหวางหนวยงานในการ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

- ติดตอเปนหนังสือ
ราชการ 
- ติดตอทางโทรศัพท 
- ติดตอผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

4. ธนาคารพาณิชย  
 

- การรายงานขอมูลธุรกรรม/ขอตรวจสอบ
ธุรกรรมทางการเงิน 
- รับหรือสงขอมลูในการปฏิบัตติามกฎหมาย  
- ประสานขอมูลบุคคลผูถูกกําหนดตามประกาศ
ของศาลและ UN 
- สงมอบเงินในธนาคารท่ีศาลมีคําสั่งใหตก
เปนของแผนดินเพ่ือนําสงกระทรวงการคลัง 

- เปนความรวมมือ
ระหวางหนวยงานในการ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

- ติดตอเปนหนังสือ
ราชการ 
- ติดตอทางโทรศัพท 
- ติดตอผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
- ติดตอผานระบบ CDD 
Gateway 

5. สํานักงานตํารวจ
แหงชาต ิ
 

- ขอสําเนาสํานวนการสอบสวน/ขอทราบผล
คดีอาญา/รวมปฏิบัติการปดลอมตรวจคน /
รายงานการสืบสวนเก่ียวกับผูกระทําความผิด
ตามกฎหมายฟอกเงิน 
- ประสานความรวมมือเขารวมปดลอมตรวจคน 
/ขอขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
- ดําเนินการกับทรัพยสินของผูกระทํา
ความผิดอาญาท่ีเปนความผดิมลูฐาน 

- เปนความรวมมือ
ระหวางหนวยงานในการ
ดําเนินการตามกฎหมาย 

- ติดตอเปนหนังสือ
ราชการ 
- ติดตอทางโทรศัพท 
- ขอมูลทะเบียนประวัติ
อาชญากรรม 
- ติดตอดวยตนเอง 

 โดยในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของดังกลาว ไดมีการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพ่ือใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ คือ ระบบรายงานการทําธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส
สําหรับกรมท่ีดิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานขอมูลรายงานธุรกรรมเพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับกลุมธนาคาร 
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2. สภาวการณขององคการ: สภาวการณเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ 
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

(9) สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 

ประเด็นการแขงขัน คูแขงขัน ผลการเปรียบเทียบกบัคูแขงขัน 

การแขงขันภายนอกประเทศ 

ดานการเปนหนวยขาว

กรองทางการเงินของ

ประเทศไทย 

ประเทศ

มาเลเซีย 

(+) ผลการวิเคราะหเรื่องท่ีหนวยขาวกรองทางการเงินประเทศอ่ืนขอใหดําเนินการ 

ประเทศไทย จํานวน 94 เรื่อง สามารถตอบกลับได จํานวน 94 เรื่อง คิดเปนรอยละ 100 

ประเทศมาเลเซีย จํานวน 68 เรื่อง สามารถตอบกลับได 50 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

73.53  

 

การแขงขันภายในประเทศ 

ดานงานขายทอดตลาด

ทรัพยสิน 

- ระเบียบท่ีเก่ียวของ

กับงานขายทอดตลาด

ทรัพยสิน  

 

 

สํานักงาน 

ป.ป.ส.  

(-) ดานระเบียบท่ีเก่ียวของการงานขายทอดตลาดทรัพยสิน  

  -ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. วาดวยการใหผูมสีวนไดสวนเสียรับทรัพยสินไป

ดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนําทรัพยสินไป

ใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ พ.ศ. 2543 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหมี

คณะกรรมการขายทอดตลาด จํานวน 1 คณะ  
  -ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวาดวยการนําทรัพยสินออกขาย
ทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหมี
คณะกรรมการขายทอดตลาดข้ึนคณะหน่ึงหรือหลายคณะ 
    การมีจํานวนคณะกรรมการขายทอดตลาดไดหลายคณะจะสามารถทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความคลองตัวและมีความรวดเร็ว รวมท้ังสามารถดําเนินการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินไดเพ่ิมมากข้ึน  
 

- ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดานขาย

ทอดตลาดทรัพยสิน 

 

- กรมบังคับ

คด ี

- กรมการ

ขนสงทางบก 

(-) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - กรมบังคับคด ีมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการประมูลทรัพย 

  - กรมการขนสงทางบก มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการ

ประมูลเลขทะเบียนรถสวย 

  - สํานักงาน ปปง. ยังไมมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประมูล

ขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 

การบริหารทรัพยสิน 

- เทคโนโลยีท่ีนํามาใช

ประกอบการบริหาร

จัดการทรัพยสิน 

 

 

กรมธนารักษ (-) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - กรมธนารักษมีการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการ

บริหารจดัการขอมลูเชิงพ้ืนท่ี ซึ่งเปนการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศภมูิศาสตรใหเปน

ขอมูลดิจิทอล ซึ่งเรียกวา SMART GIS TD เพ่ือใชในการสํารวจ วางแผนบริหาร

จัดการท่ีราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพยสินแบบบูรณาการครบวงจร ทําให

การบริหารจัดการทรัพยสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  - สํานักงาน ปปง. ยังไมมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร

จัดการทรัพยสิน 
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(10)  การเปล่ียนแปลงดานการแขงขัน  
จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ FATF ท่ีประเมินประเทศไทย และจากการ

ปรับปรุงมาตรฐานสากลใหม สงผลทําใหสํานักงาน ปปง. ตองเรงดําเนินการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงจากผลการประเมินดังกลาวสงผลใหผูบริหารระดับประเทศ รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของหันมาใหความสําคัญสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินมากยิ่งข้ึน ทําใหการดําเนินการตามมาตรฐานสากลดังกลาวเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 
 

(11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
สําหรับแหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบในการเปรียบเทียบสภาพการแขงขันภายนอกประเทศ 

สํานักงาน ปปง. อางอิงจากรายงานประจําปของแตละประเทศท่ีเสนอตอ APG Annual Meeting 2013 และแหลง
อางอิงขอมูลเชิงเปรียบเทียบภายในประเทศ อางอิงจากรายงานวิจัยโครงการวิจัยพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยสิน (ป พ.ศ. 2557) และระเบียบท่ีเก่ียวของ  

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร 

 (12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร 
ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการ  มีดังตอไปนี้ 

ความทาทาย ประเด็นความทาทาย ประเด็นความไดเปรียบ 
ดานพันธกิจ การปฏิบัติงานตามพันธกิจไดตามเปาหมาย

ท่ีตั้งไว และไดรับการยอมรับจากภาค
ประชาชน เอกชน และหนวยงานตาง ๆ ท้ังใน
และตางประเทศ    

การปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. ตองเปนไป
ตามมาตรฐานสากล ทําใหสามารถกําหนดทิศ
ทางการปฏิบัติงานขององคการ หรือการ
กําหนดพันธกิจมีความชัดเจนและมีแนว
ทางการดําเนินงานในอนาคตอยางมีทิศทาง 

ดานปฏิบัติการ การดําเนินการบังคับใชกฎหมายใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากลดาน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

- มีระบบเทคโนโลยีท่ีใชในการปฏบัิติงานท่ีมี
ความหลากหลาย และเปนระบบเฉพาะทาง 
เชน ระบบ AERS เปนตน  
- มีกองทุนปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
ปปง. ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานมากข้ึน 

ดานทรัพยากรบุคคล การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหมี
ความเปนมืออาชีพ ทันตอสถานการณและ
การเปลีย่นแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

- บุคลากรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับสูง 
มีความรู ความสามารถท่ีหลากหลาย 
- เจาหนาท่ีสํานักงาน ปปง. มีอายอุยูในกลุม 
Generation Y ท่ีมีทักษะและความพรอมใน
ดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวคิด 
ความรู บุคลิกภาพท่ีสนับสนุนตอการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

สํานักงาน ปปง. มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสํานักงาน ปปง. เพ่ือให
เกิดผลการดําเนินการท่ีดีอยางตอเนื่อง โดยการปรับปรุงอยางเปนระบบ ดังนี้ 

๑. การใชหลักบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ และกระบวนการบริหารงานตามวงจร Deming 
Circle หรือกระบวนการ PDCA ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ ท่ีอิงหลักการ
ของ BSC (Balanced Sc๐recard) เชน แผนยุทธศาสตรสํานักงาน ปปง. ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕61) และแผนปฏิบัติการประจําป 

๒. ใชเครื่องมือ PMQA ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก  
- ดําเนินการสํารวจความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา

ปรับปรุงผลการดําเนินงาน  
 - การถายทอดเปาหมายองคกรลงสูระดับบุคคล โดยจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรจากแผนยุทธศาสตร 

ถายทอดมาเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง/ศูนย/กลุม และระดับบุคคล ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ 

3. มีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเนื่องโดย
ใชเครื่องมือตาง ๆ ประกอบดวย การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) 
เปนตน 
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สวนที่ 2 – 1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่องตามเกณฑระดับพ้ืนฐาน 

(หมวด 1, 3 – 5) 
 
 
 
 

1.1 การนําองคการ 

ก. การกําหนดทิศทางขององคการ 
 สํานักงาน ปปง. เปนหนวยงานหลักดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มุงเนนการตัดวงจร
อาชญากรรม ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินกับผูกระทําความผิดมูลฐาน รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล จากภารกิจท่ีสําคัญดังกลาว ผูบริหารจึงมีความตระหนัก ใหความสําคัญ และมีสวนรวมกับการ
ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยมขององคการทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสอดคลอง
กับแผนหรือนโยบายระดับสูงท่ีเก่ียวของกับสํานักงาน ปปง. เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายการบริหารราชการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนตน โดยมีวิสัยทัศน คือ “เปนองคกรหลักใน
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือมุงสูมาตรฐานสากล” ท้ังนี้ การทบทวนวิสัยทัศน 
คานิยม เปาประสงค และการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป จะมีการนําขอมูลในดานตาง ๆ เชน ความคาดหวังของ
ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลท้ังดานปจจัยภายในและภายนอก มาวิเคราะห SWOT Analysis แลว
นําผลท่ีไดไปใชประกอบการจัดทํายุทธศาสตร 
 หลังจากท่ีมีการกําหนดทิศทางองคการอยางชัดเจนแลว ผูบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญตอการ
ถายทอดทิศทางองคการและแผนไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดประชุมชี้แจงภายในสวนราชการโดยผูบริหาร การจัด
สัมมนาเพ่ือสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการนําแผนยุทธศาสตรสํานักงานไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรม โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ ผูบริหารยังไดกําหนดใหมีการประชาสัมพันธเพ่ือสรางชองทาง
ในการรับรูของเจาหนาท่ีผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ เชน เสียงตามสาย ปายประกาศ บอรดประชาสัมพันธ 
หนังสือเวียน เว็บไซตสํานักงาน ปปง. เปนตน โดยหลังจากท่ีไดมีการถายทอดทิศทางองคการในชองทางตาง ๆ แลว 
สํานักงาน ปปง. จะมีการประเมินผลการรับรูทิศทางขององคการโดยการจัดทําแบบสํารวจเพ่ือประเมินความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับทิศทางขององคการ แลวนําเสนอผูบริหารเพ่ือรับทราบและนําผลการสํารวจไปใชในการ
ปรับปรุงวิธีการกําหนดทิศทางองคการ วิธีการหรือชองทางในการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

หมวด 1 การนําองคการ 
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ข. การกํากับดูแลตนเองท่ีดี 
สํานักงาน ปปง. มีการบริหารราชการภายใตกฎหมายหลายฉบับ อาทิเชน กฎหมายเก่ียวกับการบริหาร

ราชการแผนดิน และกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไดแก พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนตน โดยสํานักงาน ปปง. ไดมีการสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
การดําเนินงานภายใตกฎหมายตาง ๆ และเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางคลองตัวและเกิดประสิทธิภาพ 
เลขาธิการ ปปง. ในฐานะหัวหนาสวนราชการสูงสุดไดมีการมอบอํานาจใหรองเลขาธิการ ผูอํานวยการกอง ปฏิบัติ
ราชการแทนในภารกิจตาง ๆ อยางเหมาะสม โดยจะมีการกํากับ ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของผูรับ
มอบอํานาจ 

นอกจากนี้ ในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ปปง. ยังมีหนวยงานในการตรวจสอบ กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ มีการวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงตาง ๆ เปนประจําทุกป 

ค. การทบทวนผลการดําเนินการ 
 ดานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สํานักงาน ปปง. มีการแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด

นโยบายและยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีใชในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ปปง. รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป  
โดยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวจะมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล พรอมท้ัง
รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบเปนประจําทุกเดือนสําหรับแผนปฏิบัติการประจําป และเปนรายไตรมาส
สําหรับแผนยุทธศาสตร 5 ป ซ่ึงจะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายฯ เพ่ือกํากับและติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ และนอกจากนี้ ผูบริหารกําหนดใหมีการประชุมผูบริหารเปนประจํา
สมํ่าเสมอ เพ่ือถายทอดนโยบายการปฏิบัติงาน รับฟงปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงและแกไขปญหาอยางทันทวงที 

1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

ก. การดําเนินงานภายใตธรรมาภิบาล 
สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติราชการภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี โดย

เลขาธิการ ปปง. ไดกําหนดนโยบายการบริหาราชการของสํานักงาน ปปง. โดยแบงออกเปน 2 ระยะ คือนโยบาย
เรงดวนเพ่ือรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดาน AML/CFT และนโยบายท่ัวไปท่ีตอง
ดําเนินการเพ่ือรองรับยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย และแผนแมบทการ
บริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ซ่ึงยึดหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการ
มีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา และหลักคุณธรรม และนอกจากนี้ยังไดกําหนดนโยบายในการ
กํากับดูแลองคการท่ีดี (Organizational Governance) จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานรัฐ สังคม ดานผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน ซ่ึงมีการกําหนดแผนงาน กิจกรรมรองรับ รวมท้ังกําหนด
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจนเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีไดกําหนดไว นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ยังได
กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา
ตอไป 
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ข. ความรับผิดชอบตอสังคม 
สํานักงาน ปปง. เปนหนวยงานหลักในการบังคับใชกฎหมาย ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินกับ

ผูกระทําความผิดมูลฐาน ซ่ึงในการดําเนินงานดังกลาวยอมสงผลกระทบทางลบกับผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้น 
สํานักงาน ปปง. จึงไดมีนโยบายการปฏิบัติท่ีใหความสําคัญตอผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย กําหนด
ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางธรรมาภิบาล ความโปรงใสและปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคกร
อยางจริงจัง เพ่ือใหสํานักงาน ปปง. มีภาพลักษณท่ีดี ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้  
ยังไดกําหนดแนวทางวิธีการในการจัดการผลกระทบทางลบท่ีเกิดข้ึน โดยกํากับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดวยความ
โปรงใส ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายอยางเครงครัด ไมเลือกปฏิบัติ จัดทําแผนสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบั ติราชการ รวมถึงการเปดชองทางการเขาถึงขอมูลเก่ียวกับคําสั่งการยึดหรืออายัดทรัพยสินของ
คณะกรรมการธุรกรรม (คําสั่ง ย.) ผานทางเว็บไซตสํานักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบขอมูลขาวสาร รายละเอียดทรัพยสิน ไมถูกหลอกใหซ้ือทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amlo.go.th/
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3.1 ความรูเก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก. ความรูเก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 สํานักงาน ปปง. ไดตระหนักและใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจะมีการทบทวน
เพ่ือวิเคราะหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูสวนไดสวนเสีย ซ่ึงปจจุบันกลุมผูรับบริการของสํานักงาน ปปง.  
มีท้ังหมดจํานวน 7 กลุม ไดแก (1) สื่อมวลชน (2) ประชาชนผูแจงเบาะแส/เรื่องราวรองทุกข (3) ประชาชนท่ัวไป 
(4) ผูมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม (5) หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามกฎหมาย (6) 
หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ และภาคเอกชน (7) ผูเชาทรัพยสิน/ผูซ้ือทรัพยสิน/ผูรับทรัพยสินคืน และกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย จํานวน 7 กลุม ไดแก (1) ผูมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม (2) หนวยงานของรัฐ (3) ผูถูกดําเนินการกับ
ทรัพยสิน (4) พนักงานอัยการ (5) พยาน (6) พนักงานสอบสวน (7) หนวยงานประสานขอมูลและบังคับใช
กฎหมาย และเม่ือมีการจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแลว ไดนําขอมูลไปใชประกอบการกําหนด
ชองทางการสื่อสาร การรับฟงและการเรียนรูความตองการ เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตาม
ความเหมาะสมของแตละกลุมตอไป  
 ดานการรับฟงและเรียนรูขอมูลความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สํานักงาน ปปง.  
มีกระบวนการในการทบทวนชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กําหนดชองทางการรับฟงและการเรียนรูความตองการอยางชัดเจนใหมีความเหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุม  
โดยออกแบบกระบวนการใหสามารถรวบรวมขอมูลท่ีมีความสําคัญ จัดเก็บขอมูลสถิติการใชบริการ การแจงเรื่อง
รองเรียน การแจงเบาะแส ในแตละชองทางอยางเปนระบบ แลวนําขอมูลมาใชประโยชนในการกําหนดวิธีการ 
แนวทางเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

กระบวนการรับฟงและการเรียนรูความตองการ 

ผูรับบริการ

และผูมีสวนได

สวนเสีย 
วิเคราะหความ

ตองการ 

- Call center 1710 
- www.amlo.go.th  
- ตู ปณ. 559 
- จดหมาย 
- e-Mail: mail@amlo.go.th 
- ติดตอดวยตนเอง 

ปรับปรุงและพัฒนา 
วางแผนการใหบริการ 
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 สํานักงาน ปปง. ไดมีการทบทวนและปรับปรุงชองทางการติดตอสื่อสารและการใหบริการ โดยจะนําขอมูล
ผลลัพธจากการใหบริการ การรับฟงและเรียนรูความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณา
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการรับฟงและเรียนรูความตองการ โดยจากเดิมท่ีใชชองทางในการติดตอทางโทรศัพท
ตามปกติในการแจงเบาะแสผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
การรับเรื่องราวรองเรียนตาง ๆ สํานักงาน ปปง. ไดมีการพัฒนามาเปนระบบ Call Center 1710 ท่ีใหบริการ
เพ่ิมข้ึน เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการ จัดต้ังศูนยรับขอรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแส โดยมีการ
กําหนดผูรับผิดชอบและมีข้ันตอนการรับเรื่องราวรองเรียนท่ีชัดเจน ซ่ึงเจาหนาท่ีท่ีรับขอรองเรียนจะตองบันทึก 
ขอรองเรียนลงในแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียน และสงเรื่องใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

3.2 การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก. การจัดการขอรองเรียน 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถแจงเรื่องรองเรียน เรื่องราวรองทุกข หรือแจงเบาะแสการกระทํา

ความผิดใหกับสํานักงาน ปปง. ได จํานวน 6 ชองทาง โดยจะมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนและสงเรื่อง
รองเรียนใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบอยางละเอียดตอไป เม่ือดําเนินการในข้ันตอนตาง ๆ 
เรียบรอยแลวก็จะแจงผลการตอบกลับไปยังผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยจะมีการจัดเก็บขอมูลสถิติไว
สําหรับเปนฐานขอมูลของสํานักงาน ปปง. นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. จะมีการประมวลเรื่องรองเรียน เรื่องราว
รองทุกขท้ังหมดแลวนํามาวิเคราะหเพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาและรายงานให
ผูบริหารไดรับทราบเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการใหบริการหรือการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ปปง. ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ เชน การรับเรื่องราวรองทุกขกรณีมีผูแอบอางเปนเจาหนาท่ีสํานักงาน ปปง. หลอกใหโอนเงินเปน
จํานวนมาก ผานชองทางสายดวน 1710 สํานักงาน ปปง. ก็ไดมีการเรงดําเนินการติดตามชวยเหลือ และ
ประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนเพ่ือไมใหถูกหลอกผานทางสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

ผูรับบริการ/ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชองทางการรับเรื่องราว
รองเรียน/รองทุกข 

- Call center 1710 
- www.amlo.go.th  
- ตู ปณ. 559 
- จดหมาย 
- e-Mail: mail@amlo.go.th 
- ติดตอดวยตนเอง 

กระบวนการ 

รับแจงและรวบรวมขอมูล 

ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน 

กําหนดความสําคัญเรงดวนของเร่ือง 

สงเร่ืองใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ตรวจสอบขอเท็จจริง 

รายงานใหผูบริหารใหความ

เห็นชอบ 

ตอบขอรองเรียน 

รวบรวมขอมูล/จัดทําแผนปรับปรุง 
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ข. การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
สํานักงาน ปปง. มีการดําเนินการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง 

โดยการจัดกิจกรรมเผยแพรใหความรู เชน การจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสรางความรู การ
ประชาสัมพันธความเขาใจแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. การ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ทุกชองทาง เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ เว็บไซต ขอความวิ่ง ใบปลิว 
แผนพับ โปสเตอร เปนตน เพ่ือเผยแพรใหผูรับบริการทราบอยางตอเนื่อง รวมถึงการรับฟงขอคิดเห็น 
ขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําขอเสนอแนะตาง ๆ เหลานั้นมาใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาการใหบริการใหดียิ่งข้ึนตอไป นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ยังจัดทํา
แผนการสงเสริมและประสานความรวมมือภาคประชาชน โดยกําหนดกิจกรรมการดําเนินการในหลายรูปแบบเพ่ือ
สงเสริมการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 

ค. การวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
สํานักงาน ปปง. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน

เสียตอการปฏิบัติงานและการใหบริการของสํานักงาน ปปง. ครอบคลุมทุกกลุม โดยใชเครื่องมือในการเก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ หรือการดําเนินงานดานตาง ๆ ของ
สํานักงาน ปปง. แลวนําขอมูลดังกลาวมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําผลการสํารวจไปใชในการปรับปรุง
มาตรฐานการใหบริการใหดียิ่งข้ึน  
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การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรูเปนองคประกอบสําคัญในการบริหารองคการของ
สํานักงาน ปปง. ท้ังในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ โดยทุกหนวยงานและทุกระดับจะวัด วิเคราะหประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานผานตัวชี้วัดท่ีกําหนด โดยเปรียบเทียบผลกับเปาหมายท่ีต้ังไว ซ่ึงกระบวนการดังกลาวเปนสิ่งท่ีชวย
สงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินงานขององคการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ 

ก. การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการ 
สํานักงาน ปปง. ไดใหความสําคัญกับการดําเนินงานของบุคลากรทุกระดับ โดยมีการพัฒนาการวัด       

การวิเคราะห และการจัดการความรูมาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายตามแผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการ โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานประจําวันของบุคลากร  
ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน ซ่ึงทําใหสํานักงาน ปปง. มีฐานขอมูลท่ีถูกตอง และทันสมัยอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบอัตโนมัติ (Automation) และการปฏิบัติงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางตอเนื่อง โดยสํานักงาน ปปง. สามารถใชประโยชนจากฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ ขอมูลสําหรับผูบริหารเพ่ือการกําหนดวิสัยทัศน การวางแผน หรือกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสอดรับตามสภาวการณปจจุบัน นโยบายรัฐบาล เชน นโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) หรือแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการใหบรรลุผล โดยปจจุบัน
สํานักงาน ปปง. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลท่ีรองรับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรในระดับชาติ ระดับ
หนวยงาน หรือตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีครอบคลุมการวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการของ
สํานักงาน ปปง. ในทุกมิติ อาทิ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการสืบสวนสอบสวน เชน ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วิเคราะหและการจัดการขอมูลคดี (AMLO Case Analytical Management System: AMCAMs) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือรวบรวมและติดตามทรัพยสิน (AMLO Consolidated Asset Tracking System: AMCATs) ระบบ
การสงรายการธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส (AERS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการรองรับการรายงานธุรกรรมของ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ (ERS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบคนขอมูลอยางเต็มรูปแบบ (Smart 
Search) และระบบเทคโนโลยีดานบริหารและดานอํานวยการ เชน ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารท่ัวไปของ
สํานักงาน ปปง. (Back Office)  เปนตน นอกจากนี้ ในปจจุบัน สํานักงาน ปปง. ยังไดดําเนินการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสถิติและระบบการติดตามประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการ ซ่ึงระบบดังกลาวสามารถใชเปน
เครื่องมือในการวัด และวิเคราะหผลการดําเนินงานของเจาหนาท่ีทุกระดับต้ังแตระดับผูปฏิบัติงาน จนถึงระดับ
ผูบริหาร ท้ังท่ีเปนการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร ทําใหการวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการมีความถูกตอง แมนยํา และสามารถนํา
ขอมูลท่ีไดนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การบริหารจัดการขอมูลและสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. จะมีการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีมีความ
จําเปนและสําคัญตอการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. ในดานตาง ๆ ท้ังปจจัยท่ีมีผลกระทบตอสํานักงาน ปปง. 
ท้ังปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน โดยมีการคัดเลือกขอมูลสารสนเทศท่ีมีความสําคัญมาวิเคราะหต้ังแตการ
กําหนดยุทธศาสตร การวางแผน การตัดสินใจ กระบวนงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน การสราง
นวัตกรรมในการทํางานและการใหบริการตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. บรรลุวิสัยทัศนและ 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
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พันธกิจท่ีกําหนดไว รวมท้ัง บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจะ
ดําเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะหจากความตองการของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน และผูบริหาร รวมท้ัง 
ผูรับบริการหรือผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือใหสํานักงาน ปปง. สามารถพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนมา
รองรับไดตรงตามความตองการในการใชงานอยางแทจริง รวมท้ัง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสามารถรองรับการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ข. การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ดานการปรับปรุงผลการดําเนินการ สํานักงาน ปปง. ไดกําหนดกลยุทธเพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการ    

ท้ังในระดับองคกร และระดับบุคคล โดยในสวนของกลไกในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสํานักงาน ปปง. ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารของสํานักงาน ปปง. เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนด
วิสัยทัศน นโยบายและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ปปง. การ
พิจารณาความเหมาะสมของการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกํากับติดตาม และประเมินผล
แผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง กลไกในการขับเคลื่อนระดับผูปฏิบัติงาน โดยแตงต้ังคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. ซ่ึงผูทํางานแตงต้ังจากผูแทนของทุก
หนวยงานภายในสํานักงาน ปปง. โดยมีหนาท่ีเสนอแนะนโยบายหรือแนวทางบริหารจัดการปฏิบัติงานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การกําหนดวิธีปฏิบัติหรือขอเสนอแนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตาม
ประเมินผล ตรวจสอบ วิเคราะหและประมวลปญหาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหรองรับการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน ปปง. ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ ดังกลาว
ทํางานอยางสอดประสานรวมกันท้ังในระดับนโยบาย และระดับผูปฏิบัติงาน ทําใหการกําหนดแผน การแกไข
ปญหา หรือการปรับปรุงผลการดําเนินการของสํานักงาน ปปง. เปนไปดวยความรวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาวการณ ณ ปจจุบันไดอยางทันทวงที สอดรับกับการวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการดวยขอมูล และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู 

ก. ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ 
 ขอมูลและสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. มีความพรอมใชงาน โดยมีการกําหนดนโยบายในเขาถึงและการ

ใชงานขอมูลท่ีอยูในระบบสารสนเทศ ใน ๓ ลักษณะ คือ การรักษาความลับ (Confidential) การคงสภาพ 
(Integrity) และความพรอมในการใชงาน (Availability) โดยมีระบบขอมูลและสารสนเทศ ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการขับเคลื่อนของคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. และคณะทํางาน หมวด 4 
การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนหนวยงานสนับสนุนและประสานการดําเนินงานกับทุกหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการคัดเลือกขอมูลและสารสนเทศ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร 
พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ความเชื่อมโยงกับคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป และนโยบายของรัฐบาล 
รวมท้ัง มีการกําหนดตัวชี้วัด และมีผูรับผิดชอบติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลท่ีชัดเจน มีการถายทอด
ตัวชี้วัดลงสูระดับกอง/ศูนย/กลุม และระดับบุคคล มีสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการรวบรวม 
ประมวล เก็บรักษา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ ท่ีชวยในการสื่อสารไดอยางรวดเร็วและครอบคลุม  เชน การ
ใชเว็บไซต หรือในสวนของ Intranet ในการเผยแพรและแจงเวียนหนังสือ/เอกสารรายงานการประชุม ขอสั่งการ 
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตาง ๆ รายงานผลการดําเนินงานประจําป  มีการใช e-Mail และ สื่อสังคม
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ออนไลน (Social Media) สื่อสารไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ สําหรับประเด็นรอนและสถานการณเรงดวนจะใช
ระบบเสียงตามสาย จะทําใหการสื่อสารไดชัดเจนและรวดเร็ว เพ่ือบริหารจัดการไดอยางรวดเร็วในสถานการณตางๆ 
ทําใหผูบริหารไดทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากทุกหนวยงาน ทําใหสามารถตัดสินใจแกไขปญหา 
มอบนโยบายและสั่งการไดอยางทันเหตุการณ สามารถควบคุมสถานการณการวิกฤติตาง ๆ ไดอยางทันทวงที 

รวมท้ัง มีการกําหนดนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศท่ีบุคลากรภายในสํานักงาน ปปง. ตองถือปฏิบัติ รวมท้ัง      
มีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของศูนยขอมูล (Data Center) และศูนยสํารองขอมูล (DR Site) มีระบบควบคุม
และระบบรักษาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณท่ีเก่ียวของ
เพ่ือใหขอมูลและสารสนเทศ Hardware และ Software มีความม่ันคงปลอดภัย  มีความพรอมใชงาน  สามารถใช
งานไดอยางตอเนื่องนั้น สํานักงาน ปปง. มีระบบปองกันเพลิงไหม  มีระบบปองกันการเขา-ออกหองควบคุม 
นอกจาก  นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ยังไดบํารุงรักษา/เฝาระวัง/ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานขอมูลท่ีสําคัญ เพ่ือให
ม่ันใจไดวาระบบสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. มีความพรอมใช และดําเนินการไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้มีการ 
Update ฐานขอมูลผูใชงานระบบสารสนเทศเปนระยะ ทําใหเชื่อถือไดวาระบบจัดการขอมูลและสารสนเทศพรอม
อุปกรณท่ีเก่ียวกับสารสนเทศมีความทันสมัย เหมาะสม  มีความปลอดภัย และมีคุณภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 

ข. การจัดการความรู 
สํานักงาน ปปง. มีการดําเนินการดานการบริหารจัดการความรูมาอยางตอเนื่องเพ่ือใหบุคลากรไดเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในองคการ โดยการจัดทําแผนการจัดการความรูประจําป กําหนดกิจกรรม 
เปาหมายในการดําเนินการตามแผน ซ่ึงมีคณะกรรมการบริหารจัดการความรูของสํานักงาน ปปง. ซ่ึงมี
องคประกอบเปนผูบริหารระดับตาง ๆ ของสํานักงาน ปปง. รวมเปนคณะกรรมการ ทําหนาท่ีในการใหนโยบาย 
แนวทางการดําเนินงานดานการจัดการความรู กํากับ ติดตามผลและใหขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน และมี
คณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ทําหนาท่ีรวบรวมองคความรูและกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมในการ
แบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดข้ึนภายในองคการ  

การจัดทําเปนแผนการจัดการความรูของสํานักงาน ปปง. จะมีการทบทวนและพิจารณาคัดเลือก 
องคความรูท่ีสอดรับการยุทธศาสตรและมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยในแผนการจัดการ
ความรูจะมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรูตาง ๆ ตามข้ันตอนครอบคลุมท้ัง 7 ข้ันตอน มาบูรณาการ
รวมกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 6 องคประกอบ รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมยกยองชมเชยเพ่ือสงเสริม
และสรางขวัญกําลังใจใหแกผูท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการจัดการความรูอยางจริงจังและสมควรเปน
แบบอยาง โดยกิจกรรมท่ีใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสํานักงาน ปปง. ไดแก การจัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การจัดกิจกรรม KM DAY การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผาน KM Web board การสอนงาน เปนตน ท้ังนี้ เม่ือมี
การดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูแลวเสร็จ สํานักงาน ปปง. จะมีการประเมินผลความสําเร็จและ
ความพึงพอใจของเจาหนาท่ีภายในสํานักงาน ปปง. เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
ดานการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอไป 
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  ดานการมุงเนนบุคลากร สํานักงาน ปปง. ไดมีการวางระบบงาน ระบบการเรียนรูและพัฒนา
บุคลากร การสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหบุคากรไดมีการพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานเพ่ือให
บรรลุพันธกิจ เปาหมายขององคการ มีการสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงจะนําไปสูผล
การดําเนินงานท่ีเปนเลิศ และสรางความผาสุกใหเกิดข้ึนภายในองคการ 

5.1 การสรางบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร เพ่ือกอใหเกิดความผูกพันตอ
องคกร 

ก. การจัดการดานความผาสุก 
สํานักงาน ปปง. ไดมีการจัดโครงสรางและระบบการทํางานของบุคลากร โดยกําหนด Job Description 

ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบทุกตําแหนงงาน ทํางานตามความรับผิดชอบใหบรรลุเปาหมาย โดยในการจัด
ระบบงาน ไดมีการศึกษากรอบอัตรากําลังท่ีมีอยูปจจุบัน ประชุมผูบริหารและผูเก่ียวของเพ่ือจัดทําแผนอัตรากําลัง
ขาราชการ การแบงงานภายในใหรองรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ดานการสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน และการสงเสริมความผาสุกใหเกิดข้ึนภายใน
องคกร สํานักงาน ปปง. ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาความผาสุกและความพึงพอใจของขาราชการและพนักงาน
ราชการสํานักงาน ปปง. โดยไดมีการวิเคราะหและกําหนดปจจัยท่ีสงผลตอความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากรอยางเปนระบบและครอบคลุมท้ังองคการ โดยการใชแบบประเมินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: PMQA) เปนปจจัยในการจัดทําแผนพัฒนา 
ความผาสุกและความพึงพอใจของขาราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการสํานักงาน ปปง. และแผนปฏิบัติ
การตามแผนพัฒนาความผาสุกฯ กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือสรางความผาสุกและความพึงพอใจของ
เจาหนาท่ี ไดแก การจัดใหมีโครงการสัมมนา ปปง. ประจําป การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือชวยเหลือสังคมและ
ชุมชน การจัดใหมีหองกิจกรรมทางพิธีการทางศาสนา อาทิ ทําบุญตักบาตร กฐินพระราชทาน การจัดใหมีหองออก
กําลังกายและอุปกรณออกกําลังกายอยางเพียงพอ การตรวจสุขภาพบุคลากรสํานักงาน ปปง. การตรวจสอบความ
ปลอดภัยดานกายภาพและสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานอาชีวอนามัย รวมถึงการสงเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติ
หนาท่ี การจัดทําแผนการสรางความกาวหนาในสายงาน พรอมท้ังชี้แจงสรางความเขาใจใหกับบุคลากรไดรับทราบ 
เปนตน และเม่ือดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดังกลาวแลวเสร็จ ไดจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ือนําผลท่ีไดมาเปนขอมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานดานการสรางความ
ผาสุกใหเกิดข้ึนกับองคการตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 
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ข. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
สํานักงาน ปปง. มีระบบการบริหารผลการปฏิบั ติงานและบริหารคาตอบแทน (Performance 

Management) ตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ. เพ่ือนํามาบริหารคาตอบแทน (การเลื่อนเงินเดือน/การใหรางวัล) 
โดยไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักงาน 
ปปง. พรอมท้ังประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แจงเวียนใหขาราชการทราบ และจัด
ประชุมชี้แจงใหขาราชการทราบ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองและเปนท่ียอมรับรวมกันในการใชสําหรับการ
ประเมินในรอบการประเมินนั้น  ดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ สํานักงาน ปปง.  เพ่ือพิจารณาเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเปน
ธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ สํานักงาน ปปง. ประเภทอํานวยการ 
ประเภทวิชาการ และประเภทท่ัวไปทุกระดับกอนนําเสนอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ท่ีบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปน
รูปธรรม ชัดเจน เหมาะสมกับลักษณะงาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายตาง ๆ โดยเปนการตกลง
รวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน ซ่ึงผูประเมินแตละระดับตองติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําการ
ปฏิบัติงานแกผูรับการประเมิน  

ในสวนของการประเมินผลการปฏิบัติราชการและใหคะแนน ผอ.กอง/ศูนย/กลุม จะประเมินจาก
ผลสัมฤทธิ์ของงาน สมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และองคประกอบอ่ืน โดยสวนบริหารทรัพยากร
บุคคลจะคํานวณกรอบวงเงิน ๓% ของเงินเดือนขาราชการสําหรับการเลื่อนเงินเดือน เพ่ือจัดสรรใหกอง/ศูนย/กลุม 
นําคะแนนผลการประเมินมาพิจารณารวมกับวงเงินเลื่อนเงินเดือน และสงผลการพิจารณาใหสวนบริหารทรัพยากร
บุคคลรวบรวมเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป และนําเขาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาเสนอความเห็น
เก่ียวกับภาพรวมของผลการประเมินท้ังหมดตอเลขาธิการ ปปง. และแจงผลการประเมินรายบุคคล โดยใหผูรับการ
ประเมินลงชื่อรับทราบในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการแลวจึงออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน พรอมท้ัง
ประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและดีมาก เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ และแจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหกับขาราชการเปนรายบุคคลไดรับทราบตอไป 
 

5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูนํา 

สํานักงาน ปปง. ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติงานใหบรรลุพันธกิจและเปาหมายขององคการ ในเริ่มตนไดจัดทําคูมือกําหนดสมรรถนะ 
(Competency – Based Manual) ของสํานักงาน ปปง. ข้ึน เพ่ือใหไดมาซ่ึงรายการสมรรถนะท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงาน ปปง. และนําไปใชประโยชนในกระบวนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ปปง. 
ไดแก การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ปปง. ประจําปงบประมาณ โดยไดกําหนดโครงการ/หลักสูตร
ฝกอบรม สําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงาน ปปง. จะพิจารณาความสอดคลองตามภารกิจสําคัญของ
สํานักงาน ปปง. ท่ีปรากฏตามแผนยุทธศาสตร 5 ป แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป  
เปนสําคัญ อันจะเปนการสงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักงาน ปปง. มีความรู ความสามารถท่ี
สอดคลองกับบทบาทภารกิจตอไป นอกจากนั้น ยังนําไปประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) ประจําปงบประมาณ สําหรับใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาความรู 
ทักษะและสมรรถนะของขาราชการสํานักงาน ปปง. ในระดับรายบุคคล ท้ังการฝกอบรมภายในและการสง
บุคลากรไปฝกอบรมภายนอก เพ่ือใหขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงาน ปปง. มีความรู ความสามารถและมี
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ภาวะผูนํา รองรับการเติบโตกาวหนาสูตําแหนงผูบริหาร ตามแผนการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
Path) และแผนผูสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ท่ีจัดทําข้ึนตอไป  
 นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ยังใหความสําคัญกับระบบการประเมินคุณภาพของการฝกอบรม จึงไดกําหนด

หลักเกณฑและแนวทางการประกันคุณภาพการฝกอบรมของสํานักงาน ปปง. ข้ึน เพ่ือใชในการควบคุมคุณภาพ 

และความคุมคา และประเมินประสิทธิผลของโครงการ/หลักสูตรฝกอบรม ท่ีหนวยงานภายในสํานักงาน ปปง.  

จัดข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถนะใหกับขาราชการและเจาหนาท่ีสํานักงาน ปปง.  

ซ่ึงไดมีการประกาศใชต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน และมีการทบทวนหลักเกณฑและแนวทาง

ดังกลาวอยางตอเนื่องเพ่ือใหทันตอบทบาทภารกิจของสํานักงาน ปปง. และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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6.1 การออกแบบกระบวนการ 

สํานักงาน ปปง. มีการกําหนดกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน โดยนําวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร มาพิจารณาเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการสรางคุณคา รวมถึงการนํารายงานผลการ
วิเคราะหความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณา เพ่ือใหตอบสนองกับความตองการและความคาดหวังของกลุมดังกลาว โดยปจจัยท่ีนํามาใช
ประกอบการออกแบบกระบวนการ ไดแก องคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ ข้ันตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีการกําหนดกระบวนงานสรางคุณคา จํานวน 4 
กระบวนงาน ไดแก (1) กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน (2) กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสิน (3) 
กระบวนการดานนโยบายและมาตรการ และ(4) กระบวนการเผยแพรความรูและการสรางเครือขาย และ
กระบวนงานสนับสนุน จํานวน 6 กระบวนงาน ไดแก (1) กระบวนการการงบประมาณ (๒) กระบวนการการเงิน
และการบัญชี (๓) กระบวนการดานบุคลากร (๔) กระบวนการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (๕) กระบวนการ
บริหารงานท่ัวไป และ (6) กระบวนการดานกฎหมาย  

ดานการจัดทําขอกําหนดท่ีสําคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการและการออกแบบกระบวนการ สํานักงาน ปปง. มีการ
นําขอมูลเก่ียวกับความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอกําหนดดานกฎหมายจากลักษณะสําคัญ
ขององคการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะหทบทวนขอมูลเพ่ือนํามาจัดทํา
ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ยังไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานประจําทุก
กอง/ศูนย/กลุม เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดนําไปใชประกอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกระบวนการและมาตรฐาน
เดียวกัน โดยคูมือการปฏิบัติงานดังกลาวไดมีการปรับปรุงใหมีความทันสมัย สอดคลองกับกระบวนการ กฎหมาย 
ระเบียบตาง ๆ ท่ีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

สําหรับการจัดทําแผนสํารองฉุกเฉินเพ่ือปองกันและกระทบในกรณีท่ีเกิดภาวะฉุกเฉินนั้น สํานักงาน ปปง. 
ไดมีการจัดทําแผนสําคัญๆ เพ่ือรองรับผลกระทบดังกลาว อาทิเชน บริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือกําจัด ปองกันหรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบตางๆ โดยมีแนวทาง/มาตรการท่ีจะปองกันความเสียหาย 
และมีการสํารองขอมูลสารสนเทศ (Back up) ซ่ึงเม่ือเกิดความเสียหาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถฟนฟู
ระบบสารสนเทศ และกูคืนขอมูลจากความเสียหายได (Recovery) โดยแผนดังกลาวชวยแกไขปญหาจาก
สถานการณความไมแนนอนและภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศ และนอกจากนี้ ยังจัดทําแผน
รองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) เพ่ือเปนแนวทาง
ในการดูแลรักษาระบบความม่ันคงปลอดภัยของฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีเสถียรภาพและมี
ความพรอมสําหรับการใชงาน ลดความเสียหายท่ีจะอาจเกิดแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขสถานการณไดอยางทันทวงที โดยสํานักงาน ปปง. ไดมีการ

สรางความเขาใจรวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติ ในการดูแลรักษาระบบ ความปลอดภัยของฐานขอมูล

และระบบสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. 

 

 

หมวด 6 การมุงเนนระบบการปฏิบัติการ 
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6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ 

สํานักงาน ปปง. ไดกําหนดใหมีระบบการติดตามและตรวจสอบผลลัพธจากตัวชี้วัดผลกระบวนการสรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุนอยางสมํ่าเสมอ โดยกําหนดใหเจาของกระบวนการเปนผูรายงานผลตัวชี้วัดตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน สรุปผลและรายงานผูบริหารเพ่ือทราบ และนํา
ขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเม่ือดําเนินการไป
ระยะเวลาหนึ่งสํานักงาน ปปง. จะจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุน โดยนําแนวทางการประเมินทางวิชาการ ประกอบขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ปญหา
อุปสรรคมาประกอบการพิจารณาดําเนินการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการตอไป 

ดานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนงานสรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุนทุก
กระบวนงาน สํานักงาน ปปง. จะจัดทํา Work flow และมาตรฐานคุณภาพของงาน โดยไดมีการแจงเวียนให
เจาหนาท่ีสํานักงาน ปปง. ไดรับทราบและถือปฏิบัติ รวมท้ังมีการติดตามผล เพ่ือนํามาปรับปรุงข้ันตอน การ
ปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ยังไดมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหแก
เจาหนาท่ีสํานักงาน ปปง. โดยไดมีการทบทวนคูมือการปฏิบัติงานเปนประจําอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับ
พันธกิจหนาท่ีตามกฎหมายและโครงสรางท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 

 ดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ สํานักงาน ปปง. สามารถดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีไดบรรลุ
ประสิทธิผลตามพันธกิจท่ีสําคัญ ไดแก รอยละของคดีท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีศาลชั้นตนมีคําสั่งให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดินเทียบกับคดีท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีศาลชั้นตนมีคําสั่งท้ังหมด และรอยละของคะแนนท่ี
ไดจากการประเมิลกลไกหรือมาตรการดาน AML/CFT ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล และดานประสิทธิผล
สํานักงาน ปปง. มีผลสัมฤทธิ์ในตัวชี้วัดผลคะแนนเฉลี่ยจากระดับความสําเร็จของการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
ความสําเร็จแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และระดับความสําเร็จใน
การติดตามและจัดทํารายงานการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร ดังแสดงในรูปภาพท่ี 7.1.1  7.1.2 7.1.3  
และ 7.1.4 

 

   

 

    

 

 

 

สวนที่ 3 ผลลัพธการดําเนินการ 
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7.2 ผลลัพธดานการใหความสําคัญผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

สํานักงาน ปปง. มีความตระหนักและใหความสําคับกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยไดมีการ
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีผลสัมฤทธิ์ดังแสดงในรูปภาพท่ี 7.2.1 
และ 7.2.2 

 

     

7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 

 ดานการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน ปปง. มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และการสราง
สภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ โดยมีผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ดังแสดงในรูปภาพท่ี 7.3.1 7.3.2 
และ 7.3.3 
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล 

 ดานการนําองคการและการกํากับดูแล สํานักงาน ปปง. ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญใหครอบคลุมกับ
การดําเนินงานในดานตาง ๆ อาทิเชน ดานการนําองคการ ดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ดานการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใสและจริยธรรม โดยมีผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด ดังแสดงในรูปภาพท่ี 7.4.1 
7.4.2 7.4.3 7.4.4 และ 7.4.5 

 

     

 

     

 

 



รายงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั ประจําป พ.ศ. 2558 

สํานักงาน ปปง. 
 

หนา 28 
 

7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 

 ดานผลลัพธท่ีสําคัญของการดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต สํานักงาน ปปง. ได
กําหนดตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานดังกลาว โดยมีผลดังแสดงในรูปภาพท่ี 7.5.1 7.5.2 และ 7.5.3 

     

 

 

7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการหวงโซอุปทาน 

 ดานประสิทธิผลของกระบวนการ สํานักงาน ปปง. ไดวัดประสิทธิผลในการดําเนินงานตามภารกิจหลักและ
การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน โดยมีผลการดําเนินการ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 7.6.1 และ 7.6.2 

    


	 ข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. มีความพร้อมใช้งาน โดยมีการกำหนดนโยบายในเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลที่อยู่ในระบบสารสนเทศ ใน ๓ ลักษณะ คือ การรักษาความลับ (Confidential) การคงสภาพ (Integrity) และความพร้อมในการใช้งาน (Availability) โดยมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การขับเคลื่อนของคณะทำงานติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. และคณะทำงาน หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกข้อมูลและสารสนเทศ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ ความเชื่อมโยงกับคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง มีการกำหนดตัวชี้วัด และมีผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลที่ชัดเจน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับกอง/ศูนย์/กลุ่ม และระดับบุคคล มีสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ ที่ช่วยในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม  เช่น การใช้เว็บไซต์ หรือในส่วนของ Intranet ในการเผยแพร่และแจ้งเวียนหนังสือ/เอกสารรายงานการประชุม ข้อสั่งการ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  มีการใช้ e-Mail และ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สำหรับประเด็นร้อนและสถานการณ์เร่งด่วนจะใช้ระบบเสียงตามสาย จะทำให้การสื่อสารได้ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ต่างๆ ทำให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงาน ทำให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา มอบนโยบายและสั่งการได้อย่างทันเหตุการณ์ สามารถควบคุมสถานการณ์การวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที 



