
รานงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบท่ี ๒ 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดส านักงาน ปปง. 
ค่าเป้าหมายการ
ประเมินรอบท่ี ๒ 

ผลการประเมิน 
รอบท่ี ๒ 

๑.  ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐานงานประจ า งานตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบ หลัก  
งานตามกฎหมาย กฎนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี 
(Functional base) 

๑. ความส าเร็จของการผลักดันการต่อต้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินต่อการก่อการร้ายให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลของ FATF (คท.) 

 อุทธรณ์ผลการ
ประเมินท่ีเห็นแย้งได้
ส าเร็จอย่างน้อย ร้อยละ 
๕๐ เทียบกับข้อท่ีเห็น
แย้งทั้งหมด 
 ร่างแผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อแนะน าตาม FATF 
อย่างน้อย ประกอบด้วย 
๑.กิจกรรมทั้งที่  

ส านักงาน ปปง. 
ด าเนินการเองและ
กิจกรรมที่หน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

๒. ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ 
๓. เป้าหมาย/ผลผลิต

ความส าเร็จ 
๔. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 ส านักงาน ปปง. 
สามารถอุทธรณ์ผล
การประเมินที่เห็นแย้ง
ได้ส าเร็จ ๖ ข้อ จาก ๑๐ 
ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๖๐  
 คท.ได้ปรับปรุง
แก้ไข (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ตามที่หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นเรียบร้อย
แล้ว 
 (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน  และการ
ต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๔ อยู่ระหว่าง
การขอความเห็น ชอบ
จาก ครม. 

๒. ความส าเร็จของการจัดท ารายงานผล
การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน  
(ขก.) 
๒.๑ จ านวนรายงานผลการวิเคราะห์

ธุรกรรมทางการเงินเชิงรุกที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

๒.๒  ร้อยละรายงานผลการวิเคราะห์
ธุรกรรมทางการเงินท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 

๗ เรื่อง 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐  

 
 
 

๑๒ เรื่อง 
 
 

ร้อยละ ๙๘ 



องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดส านักงาน ปปง. 
ค่าเป้าหมายการ
ประเมินรอบท่ี ๒ 

ผลการประเมิน 
รอบท่ี ๒ 

 ๓. ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการ
ธุรกรรมมอบหมายให้ด าเนินการคง
ค้าง เทียบกับคดีที่ส านักงาน ปปง. 
ด าเนินการได้แล้วเสร็จ  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คด. ๑-๔) 

ร้อยละ ๑๗.๐๖ ร้อยละ ๘.๑๙ 
(๖๗/๘๑๘) 

 ๔. ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการธุรกรรม
มอบหมายให้ด าเนินการใหม่ เทียบกับคดี
ที่ส านักงาน ปปง. ด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คด. ๑-๔) 

ร้อยละ ๓๒.๕๗ ร้อยละ ๑๗.๙๖ 
(๔๖/๒๕๖) 

 ๕. จ านวนคดี/เรื่องที่มีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (คด.๑-๔ , ขก.) 

๗ เรื่อง ๗ เรื่อง 
(คด.๑ = ๒ เรื่อง    
คด.๒ = ๑ เรื่อง    

    คด.๓ = ๒ เรื่อง   
      ขก. = ๒ เรื่อง) 

๒. ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐนโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ  
(Agenda base) 

๒. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน (สอ.) 
๑.๑ ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ

สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

  ๑.๒ ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
- 

(ไม่มี) 

๓.  ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นที/่ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
หรือ การบูรณาการด าเนินการ
ด าเนินงานหลายพื้นท่ีหรือหลาย
หน่วยงาน (Area base)     

        (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน) 

ไม่มีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี ๓   

๔.   ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 
และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ 

  (Innovation base) 

๑. ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๗๑.๐๕ 
( ณ ๓๑ ก.ค. ๖๐) 



องค์ประกอบ ตัวช้ีวัดส านักงาน ปปง. 
ค่าเป้าหมายการ
ประเมินรอบท่ี ๒ 

ผลการประเมิน 
รอบท่ี ๒ 

๒. ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการ 

ให้ส่วนราชการจัดท า
ข้อเสนอประสิทธิภาพ
และการพัฒนานวัตกรรม
ของส่วนราชการและให้
รายงานมาพร้อมกับ
รายงานตัวช้ีวัดอื่นๆ ใน
รอบการประเมินที่ ๒ 

 บส. จัดส่งผลการ
ด าเนินงาน เรื่อง 
โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการ
การประมูลทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดทรัพย์เพื่อ
การขายทอดตลาด 
 ศท. จัดส่งผลการ

ด าเนินงาน เรื่อง  
การพัฒนา
นวัตกรรมการ
ให้บริการประชาชน 
ผ่าน Moblie 
Application “แจ้ง
เบาะแส (ปปง.)” 

 ๓. การจัดการข้อร้องเรียนหรือเรื่องราวร้อง
ทุกข์ (ถ้ามี) 

- - 

๕.   ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) 

๑. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (นย.) 

ด าเนินการตามแผนฯ ถึง
เดือน ก.ค.๖๐ ได้ครบถ้วน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ร้อยละ ๘๕.๗๑ 

 


