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คํานํา 

 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตาม

มาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีภารกิจหลักในการบังคับใช
กฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ือแกไขปญหาอาชญากรรมท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง สอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายระดับสูง ตลอดจนสอดรับกับหลักมาตรฐานสากล 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๖ กําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทําเปนแผน ๔ ป ซ่ึงตองสอดคลองกับ
แผนบริหารราชการแผนดิน และในแตละปงบประมาณใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับนโยบายในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีตองใชในการดําเนินการแตละข้ันตอน รวมท้ังประมาณการรายจายและ
ทรัพยากรอ่ืนท่ีตองใชในการดําเนินการแตละข้ันตอน สํานักงาน ปปง. จึงตองมีการกําหนดทิศทางองคการ รวมไป
ถึงการวางแผนเชิงยุทธศาสตรใหสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงท่ี
เปนสาระสําคัญ อาทิ กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ                
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ป                      
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ รวมถึงการแกไขกฎหมายเพ่ิมเติม เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
สํานักงาน ปปง. รวมไปถึงการปรับโครงสรางองคกรตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กําหนดใหสํานกังาน ปปง. เปนสวนราชการ
ท่ีอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี อีกท้ัง สํานักงาน ปปง. ยังตองปรับปรุงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลดาน
การปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti - Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ใหสอดคลองกับผลการตรวจประเมิน
ของ Financial Action Task Force (FATF) เปนตน และเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซ่ึงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและความ
ม่ันคงท้ังในระดับประเทศ และระดับโลก บรรลุผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้นและระยะยาว สํานักงาน ปปง. จึงตองมีการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตรใหสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

แผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 
สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ดําเนินการตามกรอบแนวคิดของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รวมท้ังใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยนํา
ความตองการ ความคาดหวัง และขอเสนอแนะของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณาประกอบการ
วิเคราะห และจัดทําแผน โดยสํานักงาน ปปง. มุงหวังวาเม่ือมีการแปลงแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไปสูการปฏิบัติ หนวยงานภายในสํานักงาน ปปง. ตองมีความเขาใจและสามารถปฏิบัตไิดสอดคลองกับแนวทางท่ีกําหนดไว 
รวมท้ังมีมาตรการกํากับเรงรัดการดําเนินงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนอยางตอเนื่องแลว จะทําให
การดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ของสํานักงาน ปปง. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล เปนท่ียอมรับในระดับสากลตอไป 

สํานักงาน ปปง. 
กันยายน ๒๕๖๐ 
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คณะกรรมการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานและคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน ปปง. 

ข. แผนภาพการถายทอดนโยบายและแผนระดับสูงสูยุทธศาสตรสํานักงาน ปปง.     
ค. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ และ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ง. ประมวลความตองการ ความคาดหวัง และขอเสนอแนะของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

จ. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางตัวชี้วัดงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร 5 ป ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน
ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแต
วันท่ี 19 สิงหาคม 2542 และตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหสํานักงาน ปปง. เปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง ปฏิบัติหนาท่ีโดยอิสระและเปนกลาง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ซ่ึงข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี เปนผูควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงราชการของสํานักงาน  และบังคับบัญชาขาราชการ 
พนักงาน และลูกจาง ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักงาน โดยมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติงานตามท่ี
เลขาธิการมอบหมาย 
 
1. อํานาจหนาท่ี 

อํานาจหนาท่ีตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มีดังนี้ 

1.1 ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงาน
ธุรการอ่ืน 

1.2 รับรายงานการทําธุรกรรมท่ีสงใหตามหมวด 2 และแจงตอบการรับรายงาน รวมท้ัง 
การรับรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมท่ีไดมาโดยทางอ่ืน 

1.3 รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือ
ตามขอตกลงท่ีไดจัดทําข้ึนระหวางหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ 

1.4 กําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ของผูมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

1.5 ประเมินความเสี่ยงระดับชาติท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายเพ่ือจัดทํานโยบายและกําหนดยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายแสนอตอคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมท้ัง  
แจงผลการประเมินความเสี่ยงดังกลาวไปยังหนวยงานกํากับดูแลผูมีหนาท่ีรายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการใดๆ ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

1.6 จัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

1.7 แจงรายชื่อผูมีหนาท่ีรายงานตามามาตรา 13 และมาตรา 16 ซ่ึงไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
ไปยังหนวยงานกํากับดูแลผูมีหนาท่ีรายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพ่ือพิจารณาดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

1.8 สงเสริมความรวมมือของประชาชนเก่ียวกับการใหขอมูลขาวสารเพ่ือปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
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1.9 เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะหรายงานหรือขอมูลตางๆ เก่ียวกับการทําธุรกรรม และประเมินความเสี่ยง 
ท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

1.10 เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
1.11 จัดใหมีโครงการท่ีเก่ียวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษา และฝกอบรมในดานตางๆ 

ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนใหมี 
การจัดโครงการดังกลาว 

1.12 ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 

2. การจัดสวนราชการภายในสํานักงาน ปปง. 
กฎกระทรวงการแบงสวนราชการสํานักงาน ปปง. พ.ศ. 2556 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556 

และระเบียบสํานักงาน ปปง. พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหแบงสวนราชการสํานักงาน ปปง. ดังนี้ 
2.1 สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
2.2 กองกฎหมาย (กม.) 
2.3 กองกํากับและตรวจสอบ (กส.) 
2.4 กองขาวกรองทางการเงิน (ขก.) 
2.5 กองคดี 1 (คด.1) 
2.6 กองคดี 2 (คด.2) 
2.7 กองคดี 3 (คด.3) 
2.8 กองคดี 4 (คด.4) 
2.9 กองความรวมมือระหวางประเทศ (คท.) 
2.10 กองนโยบายและยุทธศาสตร (นย.) 
2.11 กองบริหารจัดการทรัพยสิน (บส.) 
2.12 กองสื่อสารองคกร (สอ.) 
2.13 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศท.) 
2.14 กลุมตรวจสอบภายใน (ตน.) 
2.15 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (พบ.) 
 

3. อัตรากําลัง 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 สํานักงาน ปปง. มีอัตราขาราชการรวมท้ังสิ้น 553 อัตรา 

บรรจุแลว จํานวน 382 อัตรา มีอัตราวาง จํานวน 171 อัตรา และมีอัตรากําลังพนักงานราชการ รวมท้ังสิ้น 
32 อัตรา บรรจุแลว 32 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1 จํานวนขาราชการพลเรือนสามัญ จําแนกตามตําแหนงและเพศ 

ตําแหนง ชาย หญิง รวม 
3.1.1 นักบริหาร 1 2 3 
3.1.2 ท่ีปรึกษาประจําสํานักงาน ปปง. 1 - 1 
3.1.3 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและมาตรการ 1 - 1 
3.1.4 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 1 - 1 
3.1.5 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย 1 - 1 
3.1.6 ผูอํานวยการกอง (อํานวยการสูง) 5 4 9 
3.1.7 ผูอํานวยการกอง (อํานวยการตน) 1 - 1 
3.1.8 นักสืบสวนสอบสวน 111 108 219 
3.1.9 นิติกร 24 34 58 
3.1.10 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 11 28 39 
3.1.11 นักวิชาการคอมพิวเตอร 12 4 16 
3.1.12 นักจัดการงานท่ัวไป 2 8 10 
3.1.13 นักทรัพยากรบุคคล 3 4 7 
3.1.14 นักวิชาการเงินและบัญช ี 1 4 5 
3.1.15 นักวิชาการพัสดุ 2 4 6 
3.1.16 นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 1 
3.1.17 เจาพนักงานธุรการ 1 3 4 

รวม 178 204 382 
 
 3.2 จํานวนพนักงานราชการ จําแนกตามตําแหนงและเพศ 

ตําแหนง ชาย หญิง รวม 
3.2.1 เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 2 13 15 
3.2.2 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป - 4 4 
3.2.3 นักวิชาการเงินและบัญช ี - 1 1 
3.2.4 นักวิชาการพัสดุ - 1 1 
3.2.5 เจาหนาท่ีธุรการ 1 5 6 
3.2.6 เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล - 5 5 

รวม 3 29 32 
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4. ท่ีมาของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2564) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

4.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 16 บัญญัติใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยใหมีความสอดคลองกับแผนบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาล 

4.2 แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กําหนดให
การจัดทํางบประมาณสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ทิศทาง 
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ 
พ.ศ. 2558 – 2564 และนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

4.3 เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ท้ังในสวนของหมวด ๑ 
การนําองคการ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และหมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของโดยตรง คือ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Planning: SP) ประเด็นการตรวจ SP๒ ไดกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ  
(๔ ป และ ๑ ป) ตองมีการนําปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีสําคัญและสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป มาใชประกอบการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย วิสัยทัศนและพันธกิจของสวนราชการ
ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ความเสี่ยงในดานตางๆ รวมถึง 
กฎหมาย ระเบียบ และโครงสรางสวนราชการ และปจจัยอ่ืนท่ีมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานขององคกร 
 
5. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดนําแนวทาง 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตรตามเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มากําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมายถึง การวิเคราะหและการกําหนดแนวทางท่ีดีท่ีสุด
ภายใตสภาพแวดลอมตางๆ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนท่ีตองการ โดยจะตองศึกษาขอมูล สภาพแวดลอมท้ังภายใน 
และภายนอกอยางรอบดาน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต มาประกอบการพิจารณา  
ในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมท้ังแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร ๕ ป แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ของสวนราชการ
การถายทอดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการท่ีไดจัดทําไว เพ่ือนําไป
ปฏิบัติและวัดผลความกาวหนา 

๕.๒ การวางแผนยุทธศาสตรจะพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรในระดับประเทศ 
ไดแก วาระแหงชาติ นโยบายรัฐบาล เปนตน ตลอดจนเชื่อมโยงกับแผนงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๕.๓ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ประกอบดวยกระบวนการท่ีสําคัญ ๔ ข้ันตอน ไดแก 
การวิเคราะหทางยุทธศาสตร การกําหนดทิศทางองคกร การกําหนดยุทธศาสตร และการนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ 
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 ๕.๓.๑ การวิเคราะหทางยุทธศาสตร เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร ดวยเครื่องมือตางๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดขอมูลในการกําหนดทิศทางองคกร โดยการวิเคราะห 
SWOT เปนเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีทุกคนรูจัก เนื่องจากเปนเครื่องมือท่ีสามารถใชงานไดและรวดเร็ว 

 ๕.๓.๒ การกําหนดทิศทางองคกร เปนการกําหนดทิศทางท่ีองคการตองการมุงไปสู 
เปรียบเสมือนเปนผลลัพธระดับสูงท่ีองคกรตองการบรรลุ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน คานิยม เปาประสงค การ
กําหนดทิศทางองคกร ซ่ึงจะบงชี้วาองคกรจะมุงไปในทิศทางใด 

 ๕.๓.๓ การกําหนดยุทธศาสตร เปนการกําหนดแนวทาง วิธีการ และสิ่งท่ีองคกรจะ
มุงเนน ใหความสําคัญ วางแผน เพ่ือชวยใหองคกรสามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธท่ีองคกรตองการ 

 ๕.๓.๔ การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ หมายถึง การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตร
ในรูปแบบท่ีเขาใจไดงาย สําหรับบุคลากรทุกระดับภายในองคกร เพ่ือใหมีการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติตอไป 

 
6. ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
๖.๑ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีใชประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร ๕ ป และแผนปฏิบัติ

ราชการ ๔ ป เพ่ือจัดทําขอมูลดังนี้ 
 ๑) สรุปประเด็นของแผน/นโยบายระดับสูงท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสํานักงาน ปปง. 

เชน กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ แผนงานประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน (APSC) ๒๐๒๕ แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 
(ราง) ยุทธศาสตรชาติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย พ.ศ. 2560 – 2564 ความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ 
กอการราย เปนตน เพ่ือใชประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร ๕ ป และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป รวมท้ัง
สถานการณ และมาตรการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (AML/CFT)   

 ๒) สรุปความตองการ ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดจาก
การจัดโครงการสมัมนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนขอมูลเบื้องตน 

๖.๒  จัดสงแบบสอบถามใหขาราชการทุกระดับและพนักงานราชการของสํานักงาน ปปง. 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของบุคลากรสํานักงาน ปปง. ตอแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) สํานักงาน ปปง. ท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 
เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ และเปนขอมูลในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร
และการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมใหบุคลากรสํานักงาน ปปง.  

6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร และบุคลากรของสํานักงาน ปปง. ระหวางวันท่ี 1 – 3 สิงหาคม 2560  
ณ โรงแรม แกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ  โดยผูเขารวมประชุม ประกอบดวย คณะกรรมการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานและคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณ
รายจายประจําป ของสํานักงาน ปปง. บุคลากรสํานักงาน ปปง. และวิทยากรจากหนวยงานภายนอก 
เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 - 2563) 
สํานักงาน ปปง. เพ่ือใชประกอบการกําหนดแผนงาน โครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ
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ประจําป ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมท้ังเพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. บรรลุวิสัยทัศน 
และพันธกิจ รวมท้ังนโยบายและแผนระดับสูงท่ีเก่ียวของ 

6.4 รวบรวมขอมูลจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียจากแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น
ผูเขารวมโครงการสัมมนาสรางความรูความเขาใจใหผูเก่ียวของกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม รามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต 
กรุงเทพฯ และโครงการสัมมนาผูเก่ียวของกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหวางวันท่ี 14 - 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท 
ชะอํา บีช รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี ในประเด็นบทบาท ปญหา ความคาดหวัง ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีมีตอสํานักงาน ปปง. มาปรับปรุงใน (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ  

6.5 ประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. 
ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2560 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตร ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

6.6 เสนอขออนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รวมท้ังเผยแพรและประชาสัมพันธแผนใหทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติ 

กรอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) 
สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ผลผลิตท่ีจะไดรับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ 

1 รวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลท่ีใชประกอบการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร 
5 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป  

1. สรุปประเด็นของแผน/
นโยบายระดับสูงท่ี
เก่ียวของกับภารกิจของ
สํานักงาน ปปง. 
2. สรุปความตองการ
ความคาดหวังของ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียท่ีไดจากการจัด
สัมมนาในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

มิ.ย. – ก.ค. 
2560 

สํานักงาน 
ปปง. 
(นย.) 

- 

2 ออกแบบสอบถามเพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของบุคลากร
สํานักงาน ปปง. ตอแผน
ยุทธศาสตร 5 ป และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
สํานักงาน ปปง.  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรฯ จากแบบ 
สอบถาม เพ่ือนําไปใช
ประกอบการทบทวน 
แผนยุทธศาสตรฯ ตอไป 

ก.ค. 2560 สํานักงาน 
ปปง. 
(นย.) 

ผูบริหาร 
บุคลากร 
สํานักงาน 
ปปง. 
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ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม ผลผลิตท่ีจะไดรับ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -2๕๖๓) 
สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

๑. ผูเขารวมการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ มีความรู
ความเขาใจกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร 
๒. ผลการทบทวนการ
ประเมินสภาพแวดลอม 
(SWOT) วิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด 

1 – 3 ส.ค. 
2560 

สํานักงาน 
ปปง. 
(นย.) 

ผูบริหาร 
บุคลากร 
สํานักงาน 
ปปง. 

4 นําผลจากการประชุม 
เชิงปฏิบัติการฯ ประชุม
รวมกับคณะทํางานฯ  
แตละหนวยงานเพ่ือ
ทบทวนและเสนอให
ผูบริหารในแตละ
หนวยงานทราบ 

ผลการทบทวนการ
ประเมินสภาพแวดลอม 
(SWOT) วิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัด
ไดรับการทบทวนจากแต
ละหนวยงานอีกครั้ง 

ส.ค. – ก.ย. 
2560 

สํานักงาน 
ปปง. 
(นย.) 

คณะทํางานฯ 
ทุกหนวยงาน 

5 ประชุมคณะกรรมการฯ 
เพ่ือพิจารณา (ราง)              
แผนยุทธศาสตร ๕ ป  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติราชการ             
๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -2๕๖๓) 
สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน 
ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  

(ราง) แผนยุทธศาสตรฯ 
ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ 

18 ก.ย. 
2560 

คณะ
กรรมการฯ 

- 

6 ปรับ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ 
ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ และ
เสนอเลขาธิการ ปปง. 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช 

แผนยุทธศาสตรฯ ไดรับ
การอนุมัติ 

ก.ย. 2560 สํานักงาน 
ปปง. 
(นย.) 

- 

7 เผยแพร และประชาสัมพันธ
แผนฯ ให ทุกหนวยงาน 
ในสังกัดสํานักงาน ปปง. 
ทราบและถือปฏิบัติ 
ผานชองทางตางๆ 

บุคลากรทุกระดับทราบ
และสามารถแปลงแผนฯ
ไปสูการปฏิบัติไดสอดคลอง
กับเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ต.ค. 2560 
 

สํานักงาน 
ปปง. 
(นย.) 

ผูบริหาร 
และบุคลากร 
สํานักงาน 
ปปง. 
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7. ประมวลขอมูลปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรวบรวมและ
ประมวลขอมูลปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวของเพ่ือใชประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

7.1 ผลการวิเคราะห SWOT ของสํานักงาน ปปง. 
สํานักงาน ปปง. ไดนําเทคนิคการวิเคราะห SWOT มาใชในการระบุจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคของหนวยงาน เพ่ือชวยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน 
เปนขอดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคการ เชน จุดแข็งดานบุคลากร ซ่ึงองคการจะตองนําจุดแข็งมาใชให
เปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน
เปนปญหา/อุปสรรค หรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคการ ซ่ึงองคการจะตองดําเนินการ 
หาวิธีในการแกปญหานั้น 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอกเปนผลจาก 
การท่ีสภาพแวดลอมภายนอกองคการ เอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงการปฏิบัติงาน
ท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอกเปนขอจํากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงองคการจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ และ
ภัยคุกคามใหการทํางานขององคกรไมบรรลุวัตถุประสงค 

ผลการวิเคราะห SWOT ท่ีไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เม่ือวันท่ี 1 – 3 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรม แกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ สรุปไดดังนี้ 

7.1.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดออน ของสํานักงาน ปปง.) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
๑. เปนองคกรปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 

เปนท่ียอมรับในระดับสากล๑  

๒. สํานักงาน ปปง. เปนหนวยงานท่ีดูแลเรื่อง

ความผิดมูลฐานท่ีหลากหลาย จึงทําใหมี

ทรัพยท่ีมาจากการกระทําความผิด

หลากหลายและจาํนวนมาก๓  

๓. มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแกไขปรับปรุง

กฎหมายใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล๑  

๔. มีกฎหมายและเครื่องมือท่ีชัดเจน  

๑. โครงสรางและระบบงานภายในยังไมสอดคลอง

และเหมาะสมกับภารกิจ มีความซํ้าซอนกัน

ระหวางหนวยงานภายใน 

- โครงสรางและระบบงานภายในยงัไม

สอดคลองและเหมาะสมกับภารกิจ๔  

- โครงสรางองคกรไมเหมาะสม๒   

- อํานาจหนาท่ีและภารกิจซํ้าซอนกันใน

หนวยงานภายใน๔ 

๒. กฎหมายและแนวปฏิบัติบางเรื่องยังไมสอดคลอง

กับมาตรฐานสากล  

- กฎหมายบางเรื่องยังไมสอดคลอง๑   
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
- มีกฎหมายและเครื่องมือท่ีมีการปรับปรุง

ใหสอดคลองกับสถานการณ เอ้ือตอการ

ทํางานและมีการบังคับใชท่ีเขมงวด

เด็ดขาด๒ 

- มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารทรัพยสิน

ท่ีชัดเจน๓  

๕. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนา 

ดานเทคโนโลยีสานสนเทศ๕  

๖. นโยบายองคกรและกรอบตัวชี้วัดสนับสนุน/

ผลักดันใหหนวยงานพัฒนานวัตกรรม๖  

๗. คณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีเก่ียวของให

ความสําคัญ และสนับสนุนการดําเนินงาน  

- มีคณะกรรมการหรือผูเชี่ยวชาญท่ีดูแล

เรื่องการบริหารทรัพยสินโดยตรง๓ 

- คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการฯ ให

ความสําคัญเรื่องนวัตกรรม๖  

- มีคณะทํางานศึกษานวัตกรรมท่ีถูก

นํามาใชในการฟอกเงิน๖  

๘. บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญ 

- บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญในการ

ตรวจสอบ วิเคราะหขอมูลความเสี่ยง

นําไปสูการดําเนินคด๑ี  

- บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ๒,๓  

๙. มีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับ      

การทํางานใหแกบุคลากร๕  

๑๐. มีการประสานงานภายนอกในองคกรท่ีดี

เนื่องจากองคกรมีขนาดเล็ก๒  

๑๑. กระบวนการทํางานไมซับซอนกับหนวยอ่ืน๒  

๑๒. กระบวนการทํางานดานการบริหารทรัพยสิน

มี  ความชัดเจนสามารถตรวจสอบได๓ 

๑๓. มีเทคโนโลยท่ีีทันสมัย 

- มีเทคโนโลยีและระบบสนับสนนุบุคลากร๖ 

- มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย๕  

- แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายขาดความ

ชัดเจน ยังไมสอดคลองกับกฎหมายและ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของผูมี

หนาท่ีรายงาน๑ 

๓. กฎหมายระเบียบไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน๒,๓   

๔. การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน 

มีนอย ขาดเจาภาพหลัก๖   

๕. ขาดความคิดสรางสรรคในเชิงนวัตกรรม และ      

การสรางความตอเนื่อง 

- ขาดการแบงปนองคความรู เทคนิค 

ประสบการณในการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน๕   

- ขาดการสรางบรรยากาศ สภาวะ

แวดลอมในการสรางนวัตกรรมและ

สรางอยางตอเนื่อง๖   

- ขาดการนําไปใช ขาดความตอเนื่อง การ

ใหรางวัล แรงจูงใจ อยางเปนระบบ๖   

๖. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเสถียรและ        

มีประสิทธิภาพ๕   

๗. เครื่องมือ งบประมาณ เทคโนโลยีใชไดไมคุมคา๖ 

๘. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

- อัตรากําลังดานขาวกรองและกํากับ

ตรวจสอบมีไมเพียงพอกับปริมาณงาน

และภารกิจ๑   

- เจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือมี

ประสบการณดานการกํากับดูแลธุรกิจผู

มีหนาท่ีรายงานแตละประเภทมีนอย๑   

- บุคลากรดานบริหารทรัพยสินไมเพียงพอ๓ 

- บุคลากรในสายสนับสนุนขาดแคลน๔   

- บุคลากรไมเพียงพอ๖   

๙. มีการโอนยายและลาออกทําใหขาด 

ความตอเนื่องในการทํางาน๒   
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
๑๔. มีฐานขอมูลท่ีมีธุรกรรมตั้งแตป ๒๕๔๔๖  

๑๕. มีเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและ      

มีกองทุนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน๒  

๑๐. บุคลากรบางสวนยังขาดองคความรู ทักษะ         

และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญ  

องคความรูไมเพียงพอ๖ 

- บุคลากรขาดการพัฒนาทักษะท่ีจําเปน       

ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม๔   

- บุคลากรขาดประสบการณในการ

บริหารทรัพยสินบางประเภท๓  

๑๑. ราคาเริ่มตนสูงกวาราคาตั้งตนตลาด๓   

๑๒. ทรัพยจํานวนนอย/ไมนาสนใจ/ไมหลากหลาย๓   

7.1.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค ของสํานักงาน ปปง.) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. มีมาตรฐานสากลเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานดาน AML/CFT จึงทําใหเปน 

ท่ียอมรับในระดับนานาประเทศ๑  

๒. FATF มีมาตรฐานสากลเปนแรงผลักดัน 

ใหสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากลได๒   

๓. รัฐบาลใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน การตอตาน 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลาย

ลางสูง 

- รัฐบาลใหความสําคัญสนับสนุนการ

ดําเนินงานดาน AML/CFT๑   

- นโยบายรัฐบาลมุงเนนจัดการความผิด     

ฐานฟอกเงินทําใหมีทรัพยเก่ียวกับการ

กระทําความผิดเพ่ิมข้ึน๓   

๔. รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาดาน

นวัตกรรมในหนวยงาน เพ่ือใหสามารถไปสูยุค 

Thailand ๔.๐ 

๑. ขาดความรวมมือและการบูรณาการจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอในการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ 

กอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพทําลายลางสูง   

- หนวยงานท่ีเก่ียวของขาดการบูรณาการ

รวมกัน๑  

- ขาดความรวมมือจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ๒ 

๒. ภาคีเครือขายยังขาดความรูความเขาใจ และ     

ความตระหนัก ดาน AML/CFT 

- ผูมีหนาท่ีรายงานไมเขาใจกฎหมาย 

ระเบียบวิธีการท่ีเก่ียวของ๑  

- ผูมีหนาท่ีรายงาน ไมใหความสําคัญกับ         

การรายงานธุรกรรมสงผลใหเกิดรายงาน

ไมมีคุณภาพ ไมสามารถนําไปใช

ประโยชนในทางคดีได๑  

- ประชาชนและ NPO ขาดความรู 

ความเขาใจในการปองกันและ
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- นโยบายรัฐบาล (Thailand ๔.๐) ทําให     

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน๓  

- รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให

สามารถไปสูยุค Thailand ๔.๐๕   

- รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุน/

ผลักดันใหเกิดการพัฒนาดานนวัตกรรม

ในหนวยงาน เห็นไดจากนโยบาย

รัฐบาล/ DE/DG / Thailand ๔.๐/ 

Cyber Security/Cyber 

Crime/Cyber War รวมถึงมีการ

กําหนดตัวชี้วัดภาคบังคับท่ีเก่ียวของกับ

พัฒนา/ใชนวัตกรรม๖  

๕. ไดรับการสนับสนุน/ความรวมมือจากภาคี

เครือขาย โดยเฉพาะภาคประชาชน รัฐบาล 

และภาคเอกชน/ ผูมีหนาท่ีรายงาน 

- ไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชนและ

รัฐบาล ทําใหไดรับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล๒ 

- ภาคเอกชน/ผูมีหนาท่ีรายงาน 

ใหความสนใจและตระหนักในการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CFT รวมถึง

ใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม๑   

- ไดรับการ Training จากหนวยงาน

ภายนอกเกิดความรวมมือระหวางองคกร๕ 

- ธุรกิจบางประเภทมีหนวยกํากับหลัก

ชวยกํากับดูแลหรือบางธุรกิจมีการกํากับ

กันเอง (Self Regulatory) จึงทําให

เจาหนาท่ีทํางานงายและไดรับความ

รวมมือท่ีดี๑ 

- ประชาชนใหความสนใจขอมูลขาวสาร

ของสํานักงาน ปปง.๕   

ปราบปรามการฟอกเงิน จึงไมให 

ความรวมมือกับรัฐในการแจงเบาะแส

ของผูกระทําความผิด๑  

- หนวยงานของรัฐ เอกชนและประชาชน

บางสวนขาดความรูความเขาใจเรื่องการ

ฟอกเงินและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน๔  

๓. ผูมีหนาท่ีรายงานมีการออกผลิตภัณฑ บริการ

ท่ีมีลักษณะซับซอน อาจเปนชองทางของ 

การฟอกเงินไดงาย๑  

๔. อาชญากรมีการปรับกลวิธีในการกอ

อาชญากรรมดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ท่ีทันสมัยและยุงยากซับซอนข้ึน๑  

๕. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลให      

การดําเนินการดาน AML/CFT ทําไดยาก 

และทาทายมากข้ึน๖ 

- ความสามารถในการ Forecast / Predict 

- ความสามารถในการปรับตัวรอบรับ          

การเปลีย่นแปลงในภาพรวมของประเทศ 

- การปองกันทําไดยากการปราบปราม

สืบสวนทําไดยากซับซอน มีชองโหว 

ทางกฎหมายในการควบคุมดูแล 

๖. นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกลตัว/เขาถึงไดงาย      

เปนโอกาสใหถูกนําไปใชในทางท่ีผิด  

หรือนําไปใชโดยไมรูเทาทัน/ตระหนักรู๖ 

๗. คดีมีความยุงยากซับซอนและมีขนาดใหญท่ีมี

ผูเสียหายจํานวนมาก ทําใหตองใชเวลาใน        

การดําเนินการมากข้ึน๒  

๘. ความผันผวนของราคาทรัพยสินบางประเภท

เปนไปตามกลไกการตลาด๓ 

๙. ไมสามารถกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา

ของศาลได๓ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๖. หลายหนวยงานเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคาม       

ดานนวัตกรรม๖   

๗. มี Best Practice ดานการพัฒนา/ 

ใชนวัตกรรมจากหลากหลายวงการใหเรียนรู๖  

๘. มีนวัตกรรมสนับสนุนภารกิจบริหารทรัพยสิน๓   

หมายเหต ุ
๑ สะทอนจากการดําเนินการดานการปองกัน  
๒ สะทอนจากการดําเนินการดานการปราบปราม 
๓ สะทอนจากการดําเนินการดานการบริหารจัดการทรัพยสิน  
๔ สะทอนจากการดําเนินการดานการบริหารจัดการภายในองคกร 
๕ สะทอนจากการดําเนินการดานการบริหารจดัการฐานขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
๖ สะทอนจากการดําเนินการดานการใชนวัตกรรม  

 จากนั้น นําผลการวิเคราะห SWOT ไปจัดทํายุทธศาสตร ซ่ึงหมายถึงการกําหนดยุทธศาสตร 
ท่ีเชื่อมโยงกับการวิเคราะห SWOT ท่ีไดทําการวิเคราะหไว โดยมีทางเลือก ดังนี้  

๑) SO Strategies คือ ใชประโยชนจากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็งภายในองคกร หมายถึง 
การกําหนดยุทธศาสตร โดยนําเอาโอกาสท่ีมีมาใชประโยชนรวมกับจุดแข็งท่ีองคกรมี เพ่ือสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน หรือนําไปสูการพัฒนา 

๒) WO Strategies คือ ลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสท่ีเกิดข้ึน หมายถึง การกําหนดยุทธศาสตร
โดยอาศัยโอกาสขององคกร เพ่ือเปนตัวเสริมในการลบลาง แกไข หรือปรับปรุงจุดออนท่ีองคกรมีอยูใหลดนอยลง 

๓) ST Strategies คือ หลีกเลี่ยงขอจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง หมายถึง การกําหนดยุทธศาสตร
ในการหลีกเลี่ยงขอจํากัดท่ีองคกรเผชิญจากจุดแข็งท่ีมีอยู  

๔) WT Strategies คือ ลดจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัด หมายถึง การกําหนดยุทธศาสตร
เพ่ือลดจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัดในเวลาเดียวกัน 
  ท้ังนี้ ในการทบทวนการยุทธศาสตรของสํานักงาน ปปง. เพ่ือใชในการดําเนินการ เห็นควร
เลือกยุทธศาสตรการดําเนินการแบบ SO Strategies คือ ใชประโยชนจากโอกาส โดยอาศัยจุดแข็งภายในองคกร 
หมายถึง การกําหนดยุทธศาสตร โดยนําเอาโอกาสท่ีมีมาใชประโยชนรวมกับจุดแข็งท่ีองคกรมีเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันหรือนําไปสูการพัฒนาและการดําเนินการแบบ WO Strategies คือ แกไขจุดออน 
เพ่ือชวงชิงโอกาสหรือหาจุดแข็งจากภายนอกมาเสริมโดยการปรับปรุง พัฒนา แกไข ทบทวนและหาพันธมิตร 
เนื่องจากการท่ีหนวยงานระดับนโยบายใหความสําคัญกับสํานักงาน ปปง. และการประกาศนโยบายท่ีชัดเจนหรือ
การกําหนดเปนวาระแหงชาติในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทิ ยาเสพติด ทุจริต คามนุษย จะชวยสนับสนุนการดําเนินงานของ
สํานักงาน ปปง. ในฐานะหนวยงานบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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7.2 ผลการประเมินแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2563) สํานักงาน ปปง. จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรสํานักงาน ปปง. 

สํานักงาน ปปง. ไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามใหขาราชการทุกระดับและพนักงานราชการ
ของสํานักงาน ปปง. เพ่ือรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของบุคลากรสํานักงาน ปปง. ตอแผนยุทธศาสตร 5 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) สํานักงาน ปปง. ท่ีประกาศใช
เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 เพ่ือเปนขอมูลเบื้องตนในการทบทวนแผนยุทธศาสตรฯ และเปนขอมูลในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและการถายทอดวิสัยทัศนและคานิยมใหบุคลากรสํานักงาน ปปง. ท้ังนี้ มีผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน ๒๔๕ คน จากขาราชการและพนักงานราชการ จํานวน ๓๙๑ คน คิดเปนรอยละ ๖๒.๖๖ 
โดยมีผลการทบทวนวิสัยทัศน และพันธกิจ โดยบุคลากรสวนใหญยังคงเห็นดวยกับวิสัยทัศนและพันธกิจตาม
แผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ ท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ฉบับท่ีใชในปจจุบัน) รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นทบทวน เหมาะสม (%) ไมเหมาะสม (%) 

๑. วิสัยทัศน: เปนองคกรปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

๙๑.๔ ๘.๖ 

๒. พันธกิจ    

     ขอ ๓ บังคับใชกฎหมายดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางมีสัมฤทธิ์ผล
และเปนท่ียอมรับ  

๙๖.๓ ๓.๗ 

     ขอ ๔ ประสานและบูรณาการความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกร
หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย 

๙๖.๓ ๓.๗ 

     ขอ ๒ กําหนดนโยบายและมาตรการดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล  

๙๕.๙ ๔.๑ 

     ขอ ๑ ประเมินและจัดการความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย  

๙๕.๕ ๔.๕ 

 ขอ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด  

๙๔.๗ ๕.๓ 

 ขอ ๗ พัฒนาศักยภาพ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีความรูในการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  

๙๔.๗ ๕.๓ 

 ขอ ๖ พัฒนาโครงสรางระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

๙๔.๓ ๕.๗ 



14 
 

7.3 แผนหรือนโยบายระดับสูงท่ีเกี่ยวของกับสํานักงาน ปปง. 
 7.3.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
  มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิด
เปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว   
                  การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ี 
พึงมีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาวตองมี
บทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย 
                 ยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
  มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตองแสดงแหลงท่ีมาและประมาณการรายได ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการ
จายเงินและความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตางๆ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไว 
ในกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
  มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบาย 
ตอรัฐสภาซ่ึงตองสอดคลองกับหนาท่ีของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตรชาติ และตองชี้แจงแหลงท่ีมา
ของรายไดท่ีจะนํามาใชจายในการดําเนินนโยบาย โดยไมมีการลงมติความไววางใจ ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแต
วันเขารับหนาท่ี 
                    กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีท่ีสําคัญและจําเปน
เรงดวน ซ่ึงหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีท่ีเขารับหนาท่ีจะ
ดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาท่ีจําเปนก็ได 
  มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหนาท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว 
ใหวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหนาท่ีและอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ในการนี้  
ใหคณะรัฐมนตรีแจงความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตอรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน 
  รางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ใหเสนอและพิจารณาในท่ีประชุมรวมกันของรัฐสภา 
  รางพระราชบัญญัติใดท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึน
เพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหแจงใหประธานรัฐสภาทราบพรอมกับการเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดแจงวาเปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการ 
ตามหมวด ๑๖การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัตินั้น
เปนรางพระราชบัญญัติท่ีจะตราข้ึนเพ่ือดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของแตละสภา อาจเขาชื่อกันรองขอตอประธานรัฐสภาเพ่ือให
วินิจฉัย การยื่นคํารองดังกลาวตองยื่นกอนท่ีสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณาราง
พระราชบัญญัตินั้นแลวเสร็จ 
  เม่ือประธานรัฐสภาไดรับคํารองตามวรรคสาม ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่อง 
ตอคณะกรรมการรวมซ่ึงประกอบดวยประธานวุฒิสภาเปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนหนง  
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ผูแทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่ง 
ซ่ึงเลือกกันเองระหวางประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเปนกรรมการ เพ่ือวินิจฉัย 
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  การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมตามวรรคสี่ใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมดังกลาวใหเปนท่ีสุด และใหประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น 

  มาตรา ๒๗๕ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง  
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

๗.๓.2 ขอเสนอการปฏิรูปประเทศไทย (๑๑ ดาน) 
 (๑)  ดานท่ี ๒ การปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน 
  ๑) ปรับปรุงบทบาทภารกิจและปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหสอดคลอง

กับการเปลีย่นแปลงในอนาคต โดยการถายโอนภารกิจบางสวน (Outsourcing) ใหภาคเอกชนดําเนินการแทน  
  ๒) พัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยบูรณาการ
งานขอมูลภาครัฐใหครบวงจร เพ่ือนําไปสูความเชื่อมโยงของระบบขอมูลแตละสวนราชการใหสามารถนําไปใช
รวมกันในการบริหารและตัดสินใจ  

 (๒) ดานท่ี ๓ การปฏิรูปดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  ๑) กําหนดมาตรการการสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิผล
และเสมอภาค เชน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการฝาฝนกฎหมาย และควรเรงปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนอยางจริงจัง  
 ๒) สนับสนุนกระบวนการคุมครองสิทธิ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  

 (๓) ดานท่ี ๑๑ การปฏิรูปดานอ่ืน (ดานความม่ันคง) ปรับปรุงแนวทางแกปญหา
ภัยคุกคามดานความม่ันคงท้ังระบบไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ (มีการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคาม
แบบเดิม เชน การกอการรายและการใชกําลังทหาร เปนภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน ปญหาคนตางดาวหลบหนี
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคามนุษย การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ และภัยคุกคามจากการบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๗.๓.3 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
  (๑) ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

๑) กรอบแนวทางท่ี ๒ การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา
ความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

๒) กรอบแนวทางท่ี ๕ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกัน
ประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (๒) ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๑) กรอบแนวทางท่ี ๑ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษา

เสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรม
และรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคา
ในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน  

๒) กรอบแนวทางท่ี ๕ การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานขนสง
ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
  (๓)  ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 ๑) กรอบแนวทางท่ี ๑ การปรบัปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจ ของหนวยงาน
ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
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๒) กรอบแนวทางท่ี ๕ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย
เปนธรรม และเปนสากล 

๓) กรอบแนวทางท่ี ๖ การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงาน
ภาครัฐ 

๗.๓.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 (๑) ยุทธศาสตรท่ี ๕ ความม่ันคง  

แนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ  
๑) ขอ ๔.๓ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 

- ๔.๓.๑ พัฒนาระบบงานดานการขาวกรองท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมี
กลไกเสริมสรางความรวมมือดานการตอตานการกอการรายกับมิตรประเทศ และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ 

๒) ขอ ๔.๔ แนวทางการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง  
- ๔.๔.๑ ดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศอยางสมดุลเพ่ือเอ้ือตอ

การสงเสริมและรักษาผลประโยชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบานอาเซียนและนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารขาวกรอง และการรวมกัน
ดําเนินการเชิงรุกเพ่ือปองกัน แกไขปญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ท้ังปญหาขามชาติ ปญหาทาทาย
ดานความม่ันคงระหวางประเทศ และปญหาดานสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ  

- ๔.๔.๓ ดําเนินบทบาทเชิงรุกและใชกรอบและกลไกความรวมมือ
ระหวางประเทศท้ังระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสราง
ขีดความสามารถ แลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความม่ันคง
ระหวางประเทศ อาทิ การกอการราย การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความม่ันคงดานไซเบอร การโยกยายถ่ินฐาน 
ภัยพิบัติ ความม่ันคงทางพลังงาน โรคระบาดและโรคติดตอรายแรง 

 (๒) ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค  
แนวทางการพัฒนาท่ีมีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ  
ขอ ๔.๗ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาค

โดยมีบทบาทท่ีสรางสรรคเพ่ือเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุล
ในปฏิสัมพันธระหวางไทยและมหาอํานาจตางๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค 

  - ๔.๗.๓ ยกระดับมาตรฐานของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐาน
และบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

๗.๓.5 ประเด็นยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ฉบับปรับปรุงใหม)  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔)  

 (๑)  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม 
 (๒)  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน 
(๓)  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๙ การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น

อยางยั่งยืน 
๗.๓.6 คําแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 



17 
 

(๑) นโยบายท่ี ๒.๑ … กําหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย 
การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาท่ีตองไดรับ
การปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด … 

(๒) นโยบายท่ี ๑๑.๖ นํามาตรการทางการเงิน ภาษี การปองกันการฟอกเงิน 
มาใชในการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับ
การคามนุษย แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ  

๗.๓.7 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ 
- นโยบายท่ี ๕.๒ ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบ 

โดยใหความสําคัญกับการลดปจจัยและเง่ือนไขท่ีเก้ือกูลตอการกอการราย การปองกันมิใหกลุมกอการราย 
บุคคลหรือกลุมบุคคล ท่ีสนับสนุนการกอการรายทุกรูปแบบใชพ้ืนท่ีในอาณาเขตประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีพักพิง 
พ้ืนท่ีแสวงหาปจจัยเพ่ือสนับสนุนการกอการราย ตลอดจนพ้ืนท่ีกอความรุนแรงหรือกระทําการกอการราย โดย
มุงเนนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 
 ๗.๓.8 แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

- ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ทําลายศักยภาพของกลุมเครือขายการคายาเสพติด 

๗.๓.9 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 

- ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  
๗.๓.10 แผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุกท่ีดินของรัฐ  

และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
- ประเด็นยุทธศาสตร ปฏิรูประบบการพิทักษทรัพยากรปาไม   

๗.๓.๑1 แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 
- ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

๗.๓.๑2 แผนงานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC) ๒๐๑๕ ท่ีเก่ียวของกับ
สํานักงาน ปปง. มีดังนี้  

 (๑)  ขอ A.๒.๓.viii เพ่ิมความรวมมือระหวางหนวยขาวกรองทางการเงินของ
ประเทศสมาชิกในการรวบรวม วิเคราะห สงตอขอมูลท่ีอาจเก่ียวกับการฟอกเงิน 
  (๒)  ขอ B.๓.๑. iii ดําเนินการตาม Work Programme ของอาเซียนในการ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติรวมถึงการกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย การลักลอบคาอาวุธ โจรสลัด  
การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

อนึ่ง จากท่ีประชุม ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime  
(AMMTC) ภายใตกรอบ SOMTC ครั้งท่ี ๑๐ เม่ือวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอรไดมีการ
เพ่ิมเติมประเภทของอาชญากรรมขามชาติภายใตกรอบอาเซียนอีก ๒ ประเภทไดแก การลักลอบคาสัตวปา 
และพันธุพืชหายาก (ตามขอเสนอของฝายไทย) และการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย (ตามขอเสนอของ
มาเลเซีย) สงผลใหขณะนี้ มีอาชญากรรมขามชาติท่ีอาเซียนมุงใหความสําคัญรวมท้ังสิ้น ๑๐ ฐานความผิด 

 (๓)  ขอ B.๓.๑.xi เก่ียวกับการเฝาระวังกิจกรรมทางการเงินท่ีอาจเก่ียวของกับ
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ  

 (๔)  ขอ B.๓.๒.vii พัฒนาขีดความสามารถของหนวยขาวกรองทางการเงินและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ 
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กอการราย ท้ังนี้ เพ่ือใหสามารถตรวจพบ วิเคราะห สืบสวนเก่ียวกับการฟอกทรัพยท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดอยางสอดคลองกับมาตรฐานสากลของ FATF 

๗.๓.๑3 (ราง) ยุทธศาสตรชาติดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 สํานักงาน ปปง. มีฐานะเปนหนวยงาน
เจาภาพหลักในการดําเนินการ โดยมีการวิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (AML/CFT) ดังนี้ 

 (1) สภาพการณดานการฟอกเงิน 
  มีรูปแบบวิธีการฟอกเงินใหมๆ ท่ีสลับซับซอนมากข้ึน โดยมีปจจัยสําคัญมา

จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารทําใหอาชญากรสามารถใชประโยชนเพ่ือกระทําความผิดได
สะดวกรวดเร็วข้ึน และยากตอการติดตามตรวจสอบ พัฒนาการของผลิตภัณฑและบริการท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว มีความซับซอนมากข้ึน หรือดึงดูดอาชญากรใหมาใชชองทางนั้นๆ มากข้ึน การรวมตัวในระดับ
ภูมิภาคเปนประชาคมอาเซียนสงเสริมการเปดเสรีทางการคา การลงทุน การเคลื่อนยายคนและเงิน และโดยท่ี
ประเทศไทยมีท่ีตั้งท่ีเปนศูนยกลางของอาเซียน ทําใหมีกลุมอาชญากรตางชาติเดินทางเขา – ออกประเทศเพ่ือ
ฟอกเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิดในประเทศไทยมากข้ึน หรือใชประโยชนจากประชาคม
อาเซียนโดยการเปดบัญชีในประเทศท่ีระบบกํากับดูแลยังไมเขมแข็ง แลวสงเงินกลับเขามายังประเทศไทย  

ท้ังนี้ จากการวิเคราะหรายงานธุรกรรมทางการเงินของสํานักงาน ปปง. 
พบวามีเหตุอันควรสงสัยเก่ียวของกับอาชญากรรมยาเสพติด และการหลอกลวงทางโทรศัพทหรืออินเทอรเน็ต
โดยการใชเครือขายโทรศัพทระหวางประเทศ (Call Center) เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ จากรายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของประเทศไทยเม่ือป  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และป พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวามีการฟอกเงินจากทรัพยท่ีไดจากการกระทําความผิดอาชญากรรม
รายแรงประเภทการทุจริต การคายาเสพติด การหลีกเลี่ยงภาษี  การปนหุน การลักลอบหนีศุลกากร การพนัน 
การฉอโกง การคามนุษย การละเมิดทรัพยสินทางปญญา อาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการลักลอบคาสัตวปาและ
สิ่งแวดลอม อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร และการปลอมแปลงเอกสาร 
 (2) สภาพการณปญหาอาชญากรรมมูลฐาน 
  อาชญากรรมท่ีสําคัญ และมีระดับความรุนแรงท่ีจําเปนตองดําเนินการ
ปองกันและปราบปรามอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก  

1) ยาเสพติด โดยประเทศไทยเปนทางผานและปลายทางของยาเสพติด
จากประเทศเพ่ือนบาน นอกจากนี้ยังมีการลักลอบนําเขาและสงออกยาเสพติด อยางตอเนื่อง จึงจําเปนจะตอง
เพ่ิมมาตรการควบคุมการผานแดนและตรวจคนเขาเมืองท่ีเขมงวดมากข้ึน 

2) การฉอโกงและการฉอโกงประชาชน การฉอโกงท้ังภายในประเทศและ

ท่ีดําเนินในลักษณะอาชญากรรมขามชาติเปนอาชญากรรมท่ีมีแนวโนมขยายตัว และพบความเก่ียวของกับ

ชาวตางชาติในขบวนการฉอโกงมากข้ึน  

3) การคามนุษย เปนอาชญากรรมท่ีมีความรุนแรง และมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและวิธีการในการนําพาเพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจจับมากข้ึน สําหรับประเทศไทย มีกลุมท่ีเก่ียวของกับการคา
มนุษยจาก อาทิ เมียนมา ลาว กัมพูชา เกาหลีเหนือ และกลุมโรฮีนจา ท้ังนี้ การใชมาตรการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินในการดําเนินการกับผูกระทําความผิดฐานคามนุษยในประเทศไทยพบความเก่ียวโยงสัมพันธกับ 
การทุจริตของเจาหนาท่ีรัฐอีกดวย 

4) การทุจริต เปนปญหาสําคัญท่ีทําใหวงจรอาชญากรรมและการฟอกเงิน
ยังคงดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ท่ีผานมาการดําเนินคดีทุจริตกับเจาหนาท่ีภาครัฐมีจํานวนสูงข้ึน รูปแบบการฟอกเงิน
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ท่ีไดจากการทุจริตกระทําผานบริษัทนอมินี และมีลักษณะท่ีทําเปนขบวนการโดยอาศัยท่ีปรึกษาดานกฎหมาย 
นักบัญชี เจาหนาท่ีธนาคาร เปนตน ในกรณีขาราชการระดับสูงมักใชการทําธุรกิจบังหนา ใชเงินสดในการทําธุรกรรม 
ซ้ือหุนโดยใชชื่อนอมินีซ่ึงยากในการตรวจหาความเชื่อมโยงกับเจาหนาท่ีท่ีทุจริต นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการทุจริต
ในรูปแบบตางๆ ในภาคเอกชน อันเปนผลจากการขาดการตรวจสอบ กํากับดูแล และไมมีระบบการตรวจสอบ
ภายในตามหลักธรรมาภิบาล อีกท้ัง การยักยอกไมจํากัดเฉพาะตัวเงิน แตรวมถึงการยักยอกในลักษณะอ่ืน เชน 
การขโมยขอมูลสําคัญ การนําทรัพยสินขององคกรไปใชผิดวัตถุประสงค เปนตน 

5) อาชญากรรมเก่ียวกับการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ยังคงทวีความรุนแรง 
เชน การละเมิดเครื่องหมายการคา ละเมิดลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอภาพลักษณ
และความเสียหายดานเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหนักลงทุนตางชาติขาดความเชื่อม่ันในการเขามาลงทุน
หรือใชไทยเปนฐานในการผลิตสินคา 

6) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร ยังคงเปนภัยคุกคามดานการฟอกเงิน  
ท่ีรายแรง โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรม และทําการฟอกเงิน
ผานชองทางอินเตอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลนซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึนและทวีความซับซอนมากข้ึน นอกจากนี้ 
สํานักงาน ปปง. พบแนวโนมการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีเก่ียวกับการฉอโกงเพ่ิมข้ึน โดยมีการใช
อินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือท่ีอาชญากรใชในการกระทําความผิดเนื่องจากสามารถทําธุรกรรมไดโดยไมพบหนา  
ใชนอมินีในการทําธุรกรรมไดงาย และมีความสะดวกในการทําธุรกรรมไดทุกเวลา 

7) การลักลอบคาสัตวปาและการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
อันมิชอบดวยกฎหมาย เปนอาชญากรรมท่ีกระทําเปนขบวนการท่ีมีมายาวนานและสงผลกระทบอยางกวางขวาง 
ท่ีผานมาประเทศไทยถูกระบุวาเปนประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคาสัตวปาสงวนและพันธุพืช
ซ่ึงใกลจะสูญพันธุ โดยจากรายงานของโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) คาดการณวาการคา
สัตวปาและพันธุพืชปาขามพรมแดนอาจมีความเก่ียวพันกับอาชญากรรมประเภทอ่ืน นอกจากนี้ การรุกรานพ้ืนท่ี
ปาสงวนและการลักลอบตัดไมทําลายปายังคงดําเนินอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะไมพะยูง ไมหวงหามตางๆ ซ่ึงกระทํา
ในลักษณะเปนการคา อยางไรก็ตาม พัฒนาการของเทคโนโลยี การคมนาคมและการสื่อสารทําใหอาชญากรยังคง
มีชองทางในการลักลอบคาและขนสงดวยวิธีการท่ีสะดวก รวดเร็วและหลุดรอดจากการตรวจสอบของเจาหนาท่ีได 

8) การปลอมแปลงเอกสาร เปนปญหาท่ีพบในประเทศไทยอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงไทยยังคงถูกจัดวาเปนแหลงจัดหาและจําหนายของขบวนการปลอมเอกสารใหกับกลุมอาชญากรรมขามชาติ
ท่ีมีความเก่ียวของกับอาชญากรรมประเภทตางๆ อาทิ การคายาเสพติด การลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย 
การคามนุษย การฉอโกง หรือแมแตการกอการราย จากรายงานภาพรวมธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยของ
สํานักงาน ปปง. พบวามีการปลอมแปลงเอกสารระบุตัวตนเพ่ือใชในการเปดบัญชี โดยมีรายงานธุรกรรมสงสัย 
ท่ีเก่ียวของกับบุคคลท้ังสัญชาติไทยและชาวตางชาติท่ีใชเอกสารระบุตัวตนปลอมในการทําธุรกรรมกับสถาบัน
การเงิน ซ่ึงเปนท่ีนากังวลวาประเทศไทยจะเปนเปาหมายของอาชญากรท่ีพยายามนําเงินท่ีไดจากการกระทํา
ความผิดมาฟอกผานสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ นอกจากการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือใชในการกออาชญากรรม 
อําพรางตัวจากการติดตามตรวจจับของเจาหนาท่ีรัฐแลว ยังมีผูลักลอบเขาเมืองบางกลุมใชในการขอขยายเวลา
การพํานักอยูในประเทศไทย ซ่ึงการท่ีมีเทคโนโลยีและขบวนการใหมๆ มากข้ึนทําใหการปลอมเอกสารตางๆ  
มีความเหมือนจริงยากตอการตรวจจับ และตองอาศัยเจาหนาท่ีท่ีมีความรูความชํานาญและเทคโนโลยีสมัยใหม
ชวยในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดดังกลาว 

9) การพนัน ยังคงเปนปญหาสําคัญ จากรายงานภาพรวมธุรกรรมท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัยของสํานักงาน ปปง. พบวา มีการเปดบัญชีซ่ึงมีเงินหมุนเวียนจํานวนสูงและเก่ียวของกับคาสิโนของ
ประเทศเพ่ือนบาน โดยสํานักงาน ปปง. ใชมาตรการยึดหรืออายัดทรัพยจากการกระทําความผิดเพ่ิมข้ึน 
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10) การหลีกเลี่ยงภาษี ท้ังภาษีทางตรงและทางออม ภาษีศุลกากร และ
ภาษีสรรพสามิตเปนการกระทําความผิดท่ีกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ 
เปนอยางมาก เนื่องจากทําใหรายไดของประเทศลดลง ท่ีผานมาพบรูปแบบการหลีกเลี่ยงภาษีท้ังการจงใจ 
ไมชําระภาษี หรือยื่นภาษีต่ํากวาความเปนจริง หรือมีการปลอมใบกํากับภาษีเพ่ือขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิมหรือ 
เพ่ือใชหักคาใชจาย ซ่ึงท้ังหมดเปนอาชญากรรมท่ีมีแนวโนมสูงข้ึน อันเนื่องมาจากชองโหวของกฎหมาย รวมถึง
ในบางกรณีอาจเก่ียวพันกับการทุจริตของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ การท่ีแตละ
ประเทศมีกฎหมายเอ้ืออํานวยตอการคา การลงทุน และการจัดเก็บภาษีท่ีแตกตางกันก็สงผลใหมีการใชเปน
ชองทางในการหลบเลี่ยงภาษีได 

11) การปนหุน จากรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยของสํานักงาน ปปง. 
พบวา มีการทําธุรกรรมเก่ียวกับหลักทรัพยท่ีมีลักษณะผิดปกติ โดยมีการโอนหลักทรัพยท่ีมีมูลคาสูงมากกวา
วงเงินท่ีไดรับการอนุมัติใหซ้ือขายหลักทรัพย โดยไมมีความสัมพันธกับวงเงินท่ีนํามาเปดบัญชี หรือไมสอดคลอง
กับขอมูลทางการเงินและอาชีพท่ีแจงกับสถาบันการเงินอยางมีนัยสําคัญ หรือกรณีท่ีมีการขอเพ่ิมวงเงินในการ
ซ้ือขายหลักทรัพยท่ีไมสอดคลองกับสถานะการเงินและรายได ซ่ึงสวนหนึ่งมีความพยายามในการผลักดันราคา
หลักทรัพยโดยมีเจตนาใหบุคคลท่ัวไปเขาใจผิด หรือมีการเผยแพรขอมูลเท็จใหกับนักลงทุนโดยเฉพาะผานทาง
เครือขายสื่อสังคมออนไลน 

12) รูปแบบการฟอกเงิน การฟอกเงินสวนใหญยังคงกระทําผานสถาบัน
การเงิน เชน ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย และผูประกอบอาชีพท่ีใหบริการทางการเงิน และการแปลงทรัพยท่ีได
จากการกระทําความผิดไปอยูในรูปแบบอ่ืน อาทิ ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง รถยนตราคาแพง วัตถุโบราณ พระเครื่อง 
ทองคํา เครื่องเพชร และเงินสกุลตางชาติ นอกจากนี้ ท่ียังพบสิ่งบงชี้ความผิดปกติในการใชองคกรทางศาสนา
เปนชองทางในการฟอกเงิน หรือการฉอโกงเงินบริจาค โดยมีการทําธุรกรรมท่ีมีอาจไมมีความสลับซับซอนมาก 
เชน สั่งจายเปนเช็คธนาคาร แตเปนการดําเนินการท่ีมีความถ่ีสูงอยางไมสมเหตุผลหรือมีความผิดปกติเนื่องจาก
มีบุคคลตางๆ เขามาเก่ียวของในธุรกรรมขององคกรทางศาสนาเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังพบวาการฟอกเงิน 
โดยแปลงเงินสกปรกเปนเพชรมีแนวโนมขยายตัว ดวยคุณลักษณะเฉพาะของเพชรท่ีมีขนาดเล็ก พกพาและ
เคลื่อนยายสะดวก และไดรับความนิยมสูงเพราะมีมูลคามหาศาลระหวางประเทศท่ีสามารถเพ่ิมมูลคาไดอยางเสรี
เนื่องจากไมมีราคากลางแทจริง และการติดตามตรวจสอบเสนทางการถายโอนระหวางผูซ้ือและผูขายทําไดยาก 
ทําใหเปนปจจัยเอ้ือตอการดําเนินการของกลุมอาชญากรรมขามชาติท่ีใชในการเคลื่อนยายเงินทุนท่ีผิดกฎหมาย
โดยปะปนกับเงินถูกกฎหมายผานการซ้ือขายเพชรได 

13) ความเสี่ยงดานการฟอกเงิน สํานักงาน ปปง. ดําเนินการประเมินความเสี่ยง
ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งท่ี ๒ ในป 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จากรายงานผลการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ 
กอการรายฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๙ พบวา อาชญากรรมท่ีสรางรายไดสูงสุด ๕ อันดับแรก ไดแก ความผิดตอตําแหนง
หนาท่ีราชการ ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดเก่ียวกับภาษี ความผิดเก่ียวกับความไมเปนธรรมในการซ้ือขาย
หลักทรัพย ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามลําดับสําหรับจุดเปราะบางดานการฟอกเงินในรายงาน
การประเมินความเสี่ยง ๕ อันดับแรกเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ชองทางธนาคารพาณิชย 
ชองทางอสังหาริมทรัพย ชองทางคาของเกา พระเครื่อง วัตถุมงคล ชองทางองคกรไมแสวงหากําไร และ
ชองทางศุลกากร อยางไรก็ดี ชองทางท่ีมีจุดเปราะบางอยูในระดับสูงและไมมีการปฏิบัติตามมาตรการดาน  
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ อยางเพียงพอ ซ่ึงควรไดรับการกํากับดูแลอยางเรงดวน ไดแก  
ผูประกอบอาชีพนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ผูประกอบอาชีพคาของเกา พระเครื่อง วัตถุมงคล 
ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซ้ือรถยนต ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชร พลอย ทองคํา และสหกรณ 
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การฟอกเงินมีแนวโนมการทําเปนขบวนการหรือรูปแบบองคกรอาชญากรรม
เพ่ิมข้ึน อีกท้ังใชวิธีการในการฟอกเงินท่ีซับซอนมากข้ึน นอกจากนี้ การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในปจจุบัน
อาจทําใหแนวโนมความเสี่ยงดานฟอกเงินจากกลุมอาชญากรตางๆ ท่ีมาจากประเทศในอาเซียนทวีความรุนแรงข้ึนดวย 
 (3) สถานการณดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
  พัฒนาการของมาตรการดานการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ 
กอการรายของไทยพัฒนาข้ึนตามลําดับนับต้ังแตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใชในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ แตประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยง 
ในการถูกใชเปนท่ีพบปะ พักพิง ทางผานของกลุมกอการรายสากลและกลุมหัวรุนแรง อยางไรก็ดี นอกจากนี้ ยัง
พบปญหาในการบังคับใชกฎหมายอันเนื่องจากขาดความตอเนื่องในเชิงนโยบาย กระบวนการยุติธรรมท่ียังไมได
มาตรฐาน การดําเนินคดีท่ียังไมมีประสิทธิผล และขาดการแบงปนขอมูลระหวางหนวยงาน รายงานการ 
กอการรายป ค.ศ. ๒๐๑๔ ของสหรัฐอเมริกา ยังประเมินสถานการณภัยคุกคามจากการแพรขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลางสูงท้ังอาวุธเคมี ชีวภาพ นิวเคลียรและรังสี ซ่ึงมีความจําเปนท่ีตองปองกันไมใหกลุมกอการราย
เขาถึงวิธีการในการพัฒนาหรือสงตออาวุธดังกลาว โดยใชกลยุทธปองกันการแพรขยายเพ่ือลดหรือกําจัดอาวุธ 
ท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

1) รูปแบบการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
สถานการณกอการรายโลกท่ีทวีความรุนแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมนักรบ

ไอซิล ซ่ึงมีการเผยแพรอุดมการณและแนวคิดความรุนแรง ชักชวนสมาชิกหรือนักรบใหมๆ โดยใชสื่อสังคมออนไลน
เปนชองทางหลักในการสื่อสาร ท้ังนี้ การขยายตัวของกลุมไอซิลในภูมิภาคมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน ถึงแมประเทศไทย
จะไมใชพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีเสี่ยงตอการโจมตีของกลุมนักรบไอซิลแตอาจมีความเสี่ยงในการถูกใชเปนทางผานของนักรบ
ท่ีเดินทางไปกลับตนทางและประเทศท่ีเปนเปาหมายในการไปสูรบ 

นอกจากนี้ มีความเสี่ยงขององคกรไมแสวงหากําไรท่ีจะถูกใชเปนชองทาง

ในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีองคกรไมแสวงหากําไรท่ีมีการดําเนินการ

ขามชาติ หรือมีเงินหมุนเวียนเปนจํานวนมาก ถูกใชเปนชองทางระดมเงินทุนสนับสนุนการกอเหตุ และมีการใช

เปนชองทางการหาหรือคัดสรรสมาชิกผูรวมขบวนการ โดยใชแผนงานหรือโครงการขององคกรไมแสวงหากําไร

บังหนา ในรายงานของ FATF ระบุวาองคกรไมแสวงหากําไรท่ีมีความเสี่ยงสูงสุดคือองคกรท่ีมีวัตถุประสงคหรือ

การดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมการใหบริการ (service activities) สวนองคกรไมแสวงหากําไร ซ่ึงพบวามีความเสี่ยงต่ํา

ในการถูกใชเปนชองทางกระทําความผิดของกลุมกอการราย ไดแก องคกรท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมการแสดงออกตางๆ (express activities) ซ่ึงในกรณีการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

ก็พบวามีองคกรไมแสวงหากําไรบางแหงเปนตัวแสดงท่ีมีบทบาทชวยสงผานเงินทุนสนับสนุนการกอเหตุหรือ 

มีผลประโยชนรวมกับผูกอเหตุรุนแรงดวย 

2) ความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินฯ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดประเมินความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พบวา ภัยคุกคามดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายมาจากลักษณะการกอเหตุและจํานวนเงินทุน
ท่ีถูกระดมมาใชโดยผูกอการรายท้ังในและตางประเทศ โดยมีเงินทุนเพ่ือนํามาสนับสนุนการกอการรายจาก
แหลงตางๆ ไดแก องคกรไมแสวงหากําไร เปนมูลคาสูงสุด รองลงมาไดแก กิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย การจัดกิจกรรม
ระดมทุน และการสนับสนุนตนเอง ตามลําดับ เม่ือพิจารณาจากความถ่ีและผลกระทบจากจํานวนการกอเหตุ
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พบวา ความเสี่ยงของการระดมเงินทุนเพ่ือใชในการสนับสนุนการกอการรายท่ีสรางความรุนแรงมาก ไดแก 
การสนับสนุนตนเองของผูกอเหตุ และการระดมทุนผานองคกรไมแสวงหากําไร 

ชองทางท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีสุดท่ีจะถูกใชในการเคลื่อนยายเงินทุนเพ่ือ
สนับสนุนการกอเหตุ ไดแก ชองทางดานศุลกากร ธนาคารพาณิชย และธนาคารเฉพาะกิจ และชองทาง
การคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา เม่ือพิจารณาประกอบกับมาตรการในการควบคุมพบวาความเสี่ยงโดยรวม
ยังคงอยูในระดับกลางคอนไปทางสูง ซ่ึงสวนใหญเปนการเคลื่อนยายจากแหลงเงินทุนภายในประเทศไปยัง
ผูกอการรายหรือกลุมผูเห็นตางในประเทศ ชองทางท่ีอาชญากรใชในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และควรไดรับการกํากับดูแลอยางเรงดวน ไดแก องคกรไมแสวงหากําไร สหกรณ การลักลอบขนเงินตรา
ตางประเทศหรือทองคําขามแดน และการสนับสนุนเงินจากตางประเทศผานทางสถาบันการเงินประเภท
ธนาคารพาณิชย ตามลําดับ 

๗.๓.๑4 แนวทางการปรับแผนปฏิบัติราชการเพ่ือรองรับการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (ศปท.) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีกําหนดให ศปท. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ๔ ป 
ของกระทรวงและสวนราชการ โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม ธรรมาภิบาลใหสมบูรณ 
โดยเฉพาะดานการสรางความโปรงใสหรือการปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการสงเสริมและการคุมครอง
จริยธรรม ท้ังนี้ การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ดังกลาว ควรดําเนินการโดยการศึกษาวิเคราะหความทาทาย
ภายนอก ไดแก กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และความทาทายภายใน ไดแก รายงานผลระบบการควบคุมภายใน
รายงานของ คตป. รายงานของสํานักงาน ป.ป.ช. รายงานของ สตง. รายงานของสํานักงาน ป.ป.ท. รายงาน
จริยธรรมของ ก.พ. ขอมูลตัวชี้วัดความโปรงใส ผลสํารวจเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่น ภาพลักษณขององคการ 
ขอรองเรียนของประชาชน ฯลฯ เก่ียวของกับปญหาการทุจริต รวมท้ังนโยบายกํากับดูแลองคกรท่ีดีดานองคกร 
(Organization Governance: OG) 

๗.๓.๑5 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(๑)  ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยเก่ียวของกับแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร แผนงานท่ี ๑ สรางโอกาสและความเทาเทียมในการเขาถึง
และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูสูงอายุ กลุมผูพิการ กลุมผูท่ีอยู
อาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล  

(๒)  ยุทธศาสตรท่ี ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยเก่ียวของ
กับแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร แผนงานท่ี ๒ ปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ใหมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล โดยเนนบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงขอมูล และการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน 

(๓)  ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
โดยเก่ียวของกับแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร แผนงานท่ี ๒ สงเสริมการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเฉพาะดาน ใหกับบุคลากรในสายอาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือรองรับความตองการในอนาคต 

๗.๓.๑6 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑   
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
(๑) มาตรการท่ี ๑: การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงกลาง โดยมีการเชื่อมโยง

ขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐผานระบบกลางโดยใชเลข ๑๓ หลัก เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลของ 
ทุกหนวยงานไดในวงกวาง รวมท้ังมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของขอมูล 
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(๒) มาตรการท่ี ๒: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card 
หรือผานบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง โดยใช Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเม่ือเขารับ
บริการผานชองทางกายภาพ หรือเปดบัญชีผูใชอิเล็กทรอนิกสกลาง (single electronic user account) เม่ือทําธุรกรรม
ภาครัฐผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถใช ๑ account ไดกับทุกบริการและทุกหนวยงาน 

(๓) มาตรการท่ี ๔: การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก 
ประชาชนสามารถดําเนินการรองเรียนทุกเรื่องผานจุดเดียว โดยภาครัฐมีการบูรณาการขอมูลเรื่องรองเรียนจาก
ทุกหนวยงานเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพยายามเขาใจอุปสรรคปญหาและ
ความตองการของประชาชนแบบเชิงรุกผานทุกชองทาง เพ่ือใหหนวยงานผูรับผิดชอบสามารถดําเนินการ
ปองกันหรือแกไขไดทันทวงที  

(๔) มาตรการท่ี ๕: โครงสรางพ้ืนฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส โดยบูรณาการ
โครงสรางพ้ืนฐานกลางดาน ICT สําหรับบริการภาครัฐใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับรัฐบาลดิจิทัล 

(๕) มาตรการท่ี ๖: ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ โดยสรางการมีสวนรวม
และสงเสริมใหบุคลากรหนวยงานภาครัฐพรอมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๗.๓.๑7 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สํานักงาน ปปง. มีสวนเก่ียวของกับยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ และรายการคาดําเนินการภาครัฐ ดังนี้  

(๑) ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคงและการตางประเทศ 
๑) แผนงานท่ี ๑.๑ แผนงานพ้ืนฐานดานความม่ันคงและการตางประเทศ 
๒) แผนงานท่ี ๑.๔ แผนงานยุทธศาสตรจัดการปญหาแรงงานตางดาว

และการคามนุษย (บูรณาการ) 
๓) แผนงานท่ี ๑.๕ แผนงานยุทธศาสตรปองกัน ปราบปราม และบาํบดัรักษา

ผูติดยาเสพติด (บูรณาการ) 
(๒) ยุทธศาสตรท่ี ๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
- แผนงานท่ี ๖.๒ แผนงานยุทธศาสตรปองกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (บูรณาการ) 
(๓) รายการคาดําเนินการภาครัฐ  

- แผนงานท่ี ๗.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
๗.๓.๑8 นโยบายการบริหารราชการของเลขาธิการ ปปง.  

 พล.ต.อ. ชัยยะ ศิริอําพันธกุล เลขาธิการ ปปง. ไดใหนโยบายในการบริหารราชการ
ในคราวการประชุมสํานักงาน ปปง. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร 

(๑) นโยบายเรงดวน 
๑)  ปองกันและปราบปรามยาเสพติด การคามนุษย และการทุจริตคอรรัปชั่น 

 ๒) วิเคราะหสืบสวนธุรกรรมทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับมาตรฐานสากล 

๓) ปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือรองรับมาตรฐานสากล 
๔) ปรับโครงสรางองคกรใหสอดรับกับหนาท่ีรับผิดชอบ 
๕) สงเสริมใหเกิดการบูรณาการรวมกัน ท้ังภายในและภายนอก 
๖) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน และการรักษา

ความลับของขอมูล 
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๗) ลดข้ันตอนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
(๒) นโยบายการทํางานท่ัวไป 

 ๑) ปกปองเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย คํานึงถึงความม่ันคง
ของประเทศชาติ 

๒) ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเอง หนาท่ีและองคกรเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
๓) ทํางานเชิงรุก ใหความสําคัญกับการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับ

ขีดความสามารถของบุคลากร รวมไปถึงการสรางทีมทํางานเฉพาะกิจ 
๔) มุงเนนการสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ผลักดัน

คาตอบแทนใหเทียบเทาหนวยงานอ่ืน 
(๓) คติการทํางาน: ซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได สูความเปนสากล  

๗.๓.๑9 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
สํานักงาน ปปง. ไดการนําความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

มาปรับปรุงในแผนยุทธศาสตรฯ โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นผูเขารวมโครงการสัมมนา
สรางความรูความเขาใจใหผูเก่ียวของกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม รามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร  
และโครงการสัมมนาผูเก่ียวของกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหวางวันท่ี 14 - 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ รีเจนท ชะอํา 
บีช รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือสํารวจขอมูลในประเด็นบทบาท ปญหา ความคาดหวัง ของผูรับบริการและ 
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอสํานักงาน ปปง. และความเห็นตอแผนยุทธศาสตรฯ  

๗.๓.20 ผลสํารวจความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. 
สํานักงาน ปปง. ไดดําเนินการสํารวจความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน

ของสํานักงาน ปปง. โดยจากการสํารวจระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนมีตอการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พบวา  

1) ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตามภารกิจในภาพรวม คิดเปน
รอยละ 70.60 และเม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานทุกภารกิจ
ในระดับท่ีใกลเคียงกัน คือ มีความพึงพอใจอยูในระดับ รอยละ 66 – 72 โดยภารกิจท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด
ไดแก การดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน (การยึดหรืออายัดทรัพยสิน)  
มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 72.99 และนอยท่ีสุดคือ การเปดเผยผลการปฏิบัติงาน ขอมูล ขาวสารตอ
สาธารณชนครบถวน มีความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 66.68  

2) ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานตามภารกิจในภาพรวมคิดเปน
รอยละ 70.29 และเม่ือพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานทุกภารกิจ
ในระดับท่ีใกลเคียงกัน คือ มีความเชื่อม่ันอยูในระดับรอยละ 66 – 72 โดยภารกิจท่ีมีความเชื่อม่ันมากท่ีสุด 
ไดแก การดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน (การยึดหรืออายัดทรัพยสิน)  
มีความเชื่อม่ันคิดเปนรอยละ 72.33 และนอยท่ีสุดคือ การเปดเผยผลการปฏิบัติงาน ขอมูล ขาวสารตอ
สาธารณชนครบถวน มีความเชื่อม่ันคิดเปนรอยละ 66.87 

3) ผลการวิเคราะหระดับความเชื่อม่ันท่ีมีตอการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
พบวา ประชาชนมีความเชื่อม่ันในภาพรวม คิดเปนรอยละ 70.20 เม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นพบวา 
ประชาชนมีความเชื่อม่ันในประเด็น สํานักงาน ปปง. ยึดม่ันในความถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.02 รองลงมาคือประเด็น สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดกฎหมาย 
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กฎ และระเบียบตางๆ อยางเครงครัด คิดเปนรอยละ 72.93 และนอยท่ีสุดคือประเด็น ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. ตามภารกิจและตามหลักธรรมาภิบาลท่ีไมแตกตางกัน 

4) ประชาชนมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. 
สรุปไดดังนี้ 

(1) ชมเชยการทํางานของสํานักงาน ปปง. เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีความโปรงใส 
เท่ียงธรรม ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนแบบอยางแกองคกรราชการอ่ืนๆ และชื่นชมบุคลากรสํานักงาน ปปง. 
ท่ีเปนผูมีความรู ความสามารถ 

(2) สิ่งท่ีประชาชนตองการใหสํานักงาน ปปง. ปรับปรุงการทํางานและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งข้ึน ไดแก ควรมีการประชาสัมพันธและใหความรูประชาชนไดรับรูและ
เขาใจบทบาท หนาท่ี การทํางานของสํานักงาน ปปง. มากข้ึน ควรปรับปรุงภาพลักษณขององคกรใหสามารถ
ตรวจสอบได มีความโปรงใสในการดําเนินงาน และควรปรับปรุงเว็บไซตและระบบสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. 
ใหเขาถึงไดงาย สะดวกตอการใชงาน 



 

บทที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สํานักงาน ปปง. 

ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

๑. วิสัยทัศน (Vision) และตัวช้ีวัดวิสัยทัศน 

เปนองคกรปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนท่ียอมรับในระดับสากล ภายในป พ.ศ. 2564 

ท่ี ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน 
เปาหมาย 

ระยะสั้น ๑ ป ระยะยาว ๓ - ๕ ป 
๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
  

 - ดาน Technical Compliance ๓๓ ขอ จาก ๔๐ ขอ มากกวา ๓๓ ขอ จาก ๔๐ ขอ 
 - ดาน Effectiveness  - ๖ ดาน จาก ๑๑ ดาน 
๑.๒ รอยละความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมี

ตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.  
- รอยละ ๘๔ 

 

๒. เปาหมายองคการ (Ultimate Goal) 
2.1 มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ

ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 
2.2 ผานการประเมินมาตรฐานสากล 
2.3 หนวยงานท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังภาคประชาชน มีความเชื่อม่ันและยอมรับในการ

ปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

๓. พันธกิจ (Mission) 
3.1 ประเมินและจัดการความเสี่ยงดานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 
3.2 กําหนดนโยบายและมาตรการดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล 

3.3 บังคับใชกฎหมายดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงอยางมีสัมฤทธิ์ผลและเปนท่ี
ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด  

3.4 ประสานและบูรณาการความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน ท้ังในและตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

3.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ี
มีอานุภาพทําลายลางสูง และรองรับรัฐบาลดิจิทัล  

3.6 เสริมสรางองคความรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี



๒๗ 

๔. คานิยมหลัก (Core Values) 

ประกอบดวยคานิยม ๕ ขอ คือ กลาหาญ ซ่ือสัตย ยุติธรรม สามัคคี และใฝเรียนรู ดังนี้  

คานิยม และคํานิยาม พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

4.1 กลาหาญ (Courage) :  กลาคิด กลาทํา กลาพูด 
ในสิ่งท่ีถูกตอง ถูกกาลเทศะ โดยไมหวั่นเกรง
ตออิทธิพลใดๆ 

4.1.1 รับผิดชอบในการกระทําของตน 
4.1.2 ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเกรงกลัวตออิทธิพลใดๆ 
4.1.3 แสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมา 

เพ่ือประโยชนสวนรวม 

4.1.4 ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองและปฏิเสธในสิ่งท่ีไม
ถูกตอง 

4.2 ซ่ือสัตย (Honesty) : สุจริต ยึดม่ันในความถูกตอง 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือตรง 

4.2.1 ไมมีผลประโยชนทับซอน 
4.2.2 ไมรับสินบน 

4.2.3 ไมเบียดบังเวลาราชการ 
4.2.4 ไมเบียดบังทรัพยสินของราชการ 
4.2.5 ปฏิบัติโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

และความถูกตอง 

4.3 ยุติธรรม (Justice): ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียง
ธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ 

4.3.1 ใหบริการตอผูรับบริการดวยความถูกตอง 
ตามกฎระเบียบ อยางรวดเร็ว (ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด) 

4.3.2 ไมเลือกปฏิบัติ ปราศจากความลําเอียงหรืออคติ 
4.3.3 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส เปนกลาง 

และยอมรับ การตรวจสอบ 
4.3.4 ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคกับ

ผูใตบังคับบัญชา 

4.4 สามัคคี (Harmony) : รวมแรงรวมใจ เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ชวยเหลือแบงปน ยอมรับความ

คิดเห็นท่ีแตกตาง เพ่ือใหเกิดการทํางาน
รวมกันอยางสรางสรรค  

4.4.1 ทํางานเปนทีม 
4.4.2 รวมแรงรวมใจชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4.4.3 รับฟงความคิดเห็นคนอ่ืน/Open Mind 
4.4.4 ทํากิจกรรมรวมกัน 
4.4.5 กลมเกลียว ปรองดอง เปนมิตร 

๔.๕  ใฝเรียนรู (Eager to Learn) : กระตือรือรน  

และเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู 
ปรับปรุงในสิ่งท่ีมีอยูเดิม เพ่ิมเติมองคความรู 
อยางตอเนื่อง 

4.5.1 ศึกษาหาความรูจากแหลงขอมูลตามชองทางตาง  ๆ 

อยางสมํ่าเสมอ 
4.5.2 สงสัย ตั้งคําถาม และแสวงหาคําตอบ 
4.5.3 วิ เคราะห ป ญหาและหาทางแก ไข ใส ใจทุ ก

รายละเอียด 
4.5.4 ฝกฝนและพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพ 

4.5.5 นําความรูท่ีไดไปใชพัฒนางานและองคกร 

 



๒๘ 

๕. ยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

5.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนามาตรการเชิงปองกันตามความเสี่ยงเพ่ือไมใหผูมีหนาท่ีรายงาน

ธุรกรรม องคกรไมแสวงหากําไร (NPO) ประชาชน และผูท่ีเก่ียวของ กระทําหรือถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงิน 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ทําลายลางสูง ประกอบดวยเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 1 ดาน คือ ความเสี่ยงในการฟอกเงิน การสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงลดลง 

5.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ บังคับใชกฎหมายและบูรณาการการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินการ

กับทรัพยสินในความผิดมูลฐานท่ีสอดคลองกับความเสี่ยงดานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

ราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง และการสนับสนุนการ

ดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

ประกอบดวยเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะหธุรกรรมทางการเงินนําไปสูการดําเนินคดีตามกฎหมาย 

5.2.2 ผลการดําเนินคดีกับทรัพยสินในความผิดมูลฐานท่ีสอดคลองกับความเสี่ยงดานการฟอกเงิน 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ทําลายลางสูงมากข้ึน 

5.2.3 ยกระดับการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

5.2.4 คุมครองสิทธิผูเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2.5 ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.3 ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาองคกร และบุคลากร ใหมีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงดาน

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล ประกอบดวยเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 5 ดาน ดังนี้ 

5.3.1 โครงสรางองคกร กระบวนงาน และอัตรากําลังมีความเหมาะสมกับภารกิจ 

5.3.2 บุคลากรมีขีดความสามารถท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ี

มีอานุภาพทําลายลางสูง 

5.3.3 มีระบบบริหารจัดการ ฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

ทันสมัย และสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

5.3.4 นํานวัตกรรมมาสนับสนุนการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ

ทําลายลางสูงใหเกิดประสิทธิภาพ 

5.3.5 ระบบการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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6. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จํานวน ๓๙ ตัวช้ีวัด 
เปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

คาเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนามาตรการเชิงปองกันตามความเสี่ยงเพ่ือไมใหผูมีหนาท่ีรายงานธุรกรรม องคกรไมแสวงหากําไร (NPO) ประชาชน 
และผูท่ีเกี่ยวของ กระทําหรือถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงิน
แกการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 
1.1 ความเสีย่งในการฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย และการ
สนับสนุนทางการเงินแกการ
แพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายลางสูงลดลง 

๑.๑.๑ จํานวนบทบัญญัติ
ของกฎหมายและอนุบัญญัต ิ
ท่ีเก่ียวของไดรับการแกไข
ปรับปรุงใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและ
สถานการณปจจุบัน 

๑ 
ฉบับ 

๓ 
ฉบับ 

๓ 
ฉบับ 

๓ 
ฉบับ 

๓ 
ฉบับ 

กม. 

 ๑.๑.๒ จํานวนแนวทาง
ปฏิบัติท่ีไดรับการพัฒนา/
ปรับปรุงใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลสําหรับ
ผูรายงาน 

- - ๑ 
แนวทาง 

๑ 
แนวทาง 

๑ 
แนวทาง 

กส. 

 ๑.๑.๓ ระดับความสําเร็จของ
การจัดทํานโยบาย/มาตรการ
ดาน AML/CFT/CPF  
ท่ีสอดคลองกับความเสีย่ง 
และมาตรฐานสากล 

- ๕ 
ระดับ 

- ๕ 
ระดับ 

- คท. 

 ๑.๑.๔ จํานวนรายงานดาน
ขาวกรองทางการเงิน
เก่ียวกับการวิเคราะห
รูปแบบวิธีการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย และการ
สนับสนุนทางการเงินแกการ
แพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายลางสูงและแนวโนม
การฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย 
และการสนับสนุนทางการเงิน
แกการแพรขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลางสูงท่ี 
แสวงประโยชนจาก
นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

- ๒ 
รายงาน 

๓  
รายงาน 

๔ 
รายงาน 

๕ 
รายงาน 

ขก./กส. 

 ๑.๑.๕ รอยละของรายงาน

ธุรกรรมถูกวิเคราะหเพ่ือ

นําไปสูการดําเนินคดีเพ่ิมข้ึน 

 

- รอยละ 

๒๑ 

รอยละ 

 ๒๒ 

รอยละ 

๒๓ 

รอยละ 

๒๔ 

ขก. 



๓๐ 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๑.๑.๖ ระดับความสําเร็จ 

ในการกํากับและตรวจสอบผูมี

หนาท่ีรายงานตามระดับ

ความเสีย่ง 

 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

ระดับ 

๕ 

กส. 

๑.๑.๗ รอยละเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักของการสรางความรู

ความเขาใจในการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธ

ท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

 

รอยละ 

๘๐ 

รอยละ 

๘๕ 

 

รอยละ 

๙๐ 

รอยละ 

๙๕ 

รอยละ 

๑๐๐ 

นย./กส./

สอ./คท. 

 ๑.๑.๘ ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา/ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติดาน 
AML/CFT/CPF เพ่ือแกไข
ขอบกพรองจากผลการ
ประเมินการปฏบัิติตาม
มาตรฐานสากล 
 

- ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

คท. 

 ๑.๑.๙ ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร
ดาน AML/CFT/CPF  
โดยความรวมมือทาง
วิชาการกับตางประเทศ 
 

- ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

คท. 

๑.๑.๑๐ รอยละความสําเร็จ
ของการแลกเปลีย่นขอมูล
ดานการกํากับและตรวจสอบ 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๕ 

รอยละ 
๑๐๐ 

กส. 

๑.๑.๑๑ รอยละความสําเร็จ
ของการใชขอมูลท่ีไดรับแจง
เบาะแสจากประชาชนไปใช 
ใหเกิดประโยชน 
 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘2 

รอยละ 
84 

รอยละ 
86 

รอยละ 
88 

สอ. 

        



๓๑ 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ บังคับใชกฎหมายและบูรณาการการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินการกับทรัพยสินในความผิดมูลฐานท่ีสอดคลอง
กับความเสี่ยงดานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลางสูง และการสนับสนุนการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

๒.๑ ผลการวิเคราะหธุรกรรม
ทางการเงินนําไปสูการ
ดําเนินคดตีามกฎหมาย 

๒.๑.๑ จํานวนเรื่องท่ี
ดําเนินการสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ
เสนอคณะกรรมการธุรกรรม
เพ่ือพิจารณามีมตมิอบหมาย 
 

๒๔๐ 
เรื่อง 

๒๕๐ 
เรื่อง 

๒๖๐ 
เรื่อง 

๒๗๐ 
เรื่อง 

๒๘๐ 
เรื่อง 

ขก. 

 ๒.๑.๒ จํานวนเรื่อง/รายช่ือ
บุคคลท่ีมีพฤติการณ
เก่ียวของกับการกอการราย 
หรือสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายท่ี
คณะกรรมการธุรกรรม 
มีมติใหสํานักงาน ปปง.  
สงเรื่อง/รายช่ือใหพนักงาน
อัยการยื่นคํารองฝายเดียว 
ตอศาลแพงใหเปนบุคคล 
ท่ีถูกกําหนด  
 

25 
เรื่อง 

3๐ 
เรื่อง 

35 
เรื่อง 

40 
เรื่อง 

4๕ 
เรื่อง 

ขก. 

 ๒.๑.๓ รอยละของจํานวน
เรื่องท่ีพนักงานอัยการ 
ยื่นคํารองตอศาลแพงเพ่ือ
ประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูก
กําหนดเทียบกับจํานวนเรือ่ง 
ท่ีสํานักงาน ปปง. สงให  
 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

ขก. 

 ๒.๑.๔ รอยละของจํานวน
เรื่องท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับไวและสามารถ
ดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิดเทียบกับจํานวนเรื่อง
ท่ีสํานักงาน ปปง. สงให 
 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ขก. 

๒.๒ ผลการดําเนินคดีกับ
ทรัพยสินในความผิดมลูฐาน 
ท่ีสอดคลองกับความเสีย่งดาน
การฟอกเงิน การสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย 
และการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการแพรขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลางสูงมากข้ึน 

๒.๒.๑ จํานวนเรื่องท่ีมีการ
ดําเนินการกับทรัพยสินท่ี
เก่ียวกับการกระทําความผิด  

๑๓๖ 
เรื่อง 

๑๗๐ 
เรื่อง 

๑๖๐ 
เรื่อง 

๑๖๐ 
เรื่อง 

๑๖๐ 
เรื่อง 

คด. ๑ - ๔ 

๒.๒.๒ รอยละของจํานวน
เรื่องท่ีพนักงานอัยการยื่นคํา
รองตอศาลเทียบกับจํานวน
เรื่องท่ีสํานักงาน ปปง. สงให  

รอยละ 
๙๕ 

รอยละ 
๙๖ 

รอยละ 
๙๗ 

รอยละ 
๙๘ 

รอยละ 
๙๙ 

คด. ๑ – ๔ 



๓๒ 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒.๒.๓ รอยละของจํานวน
เรื่องท่ีไดดําเนินการใหการ
คุมครองแกผูใหถอยคํา 
เสนอคณะกรรมการธุรกรรม
มีคําสั่งเทียบกับจํานวนเรื่อง
ท่ีไดรับ 
 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

กม. 

๒.๒.๔ รอยละความสําเร็จของ
การตรวจพิสูจนหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส 
 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ศท. 

 ๒.๒.๕ รอยละความสําเร็จของ
การประสานขอมลูเครือขาย
โทรศัพทหรือเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพ่ือการสืบสวน
สอบสวน 
 

รอยละ 
90 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

ศท. 

 

 ๒.๒.๖ รอยละความสําเร็จของ
การตรวจสอบการกระทํา
ความผิดทางเทคโนโลย ี
 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

ศท. 

๒.๓ ยกระดบัการดาํเนินคดี
อาญาฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย
และการสนับสนุนทางการเงิน
แกการแพรขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลางสูง 

๒.๓.๑ รอยละของจํานวน
เรื่องท่ีไดดาํเนินคดีฟอกเงิน
กับผูกระทําความผดิเทียบ
กับจํานวนเรือ่งท่ีไดรับ 
 

N/A รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๐ 

กม./ขก. 

๒.๓.๒ จํานวนเรื่องท่ี
สืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือ
ดําเนินการในคดีอาญาฐาน
ฟอกเงินอยางสอดคลองกับ
ความเสีย่ง 
 

N/A ๒๐ 
เรื่อง 

๒๕ 
เรื่อง 

๓๐ 
เรื่อง 

๓๕ 
เรื่อง 

กม. 

๒.๔ คุมครองสิทธิผูเสียหายได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.4.1 รอยละของจํานวน
เรื่องท่ีดําเนินการเพ่ือ
คุมครองสิทธิผูเสยีหายท่ีสง
ใหพนักงานอัยการเทียบกับ
จํานวนเรื่องท่ีไดรับ 
 

N/A รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

คด. ๑ – ๔ 

๒.๕ ยกระดบัการบริหาร
จัดการทรัพยสินใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๒.๕.๑ รอยละความพึง
พอใจของผูเก่ียวของกับ
กระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยสิน  
 
 

รอยละ 
๘๖ 

รอยละ 
๘๗ 

รอยละ 
๘๘ 

รอยละ 
๘๙ 

รอยละ 
๙๐ 

บส. 



๓๓ 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒.๕.๒ จํานวนเรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการบรหิารจดัการ
ทรัพยสินของกองบริหาร
จัดการทรัพยสิน 
 

๐ 
เรื่อง 

๐ 
เรื่อง 

๐ 
เรื่อง 

๐ 
เรื่อง 

๐ 
เรื่อง 

บส. 

 ๒.๕.๓ ระดับความสําเร็จ
ของการเก็บรกัษาทรัพยสินได
ครบถวนตามบัญชีทรัพยสิน 
 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

บส. 

 ๒.๕.๔ รอยละของจํานวน
ทรัพยสินท่ีไดรับการบริหาร 
 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๒ 

รอยละ 
๙๔ 

รอยละ 
๙๕ 

รอยละ 
๙๕ 

บส. 

๒.๕.๕ รอยละเฉลี่ยของ
ราคาทรัพยสินท่ีขายไดสูง
กวาราคาเริ่มตน 
 

รอยละ 
๘ 

รอยละ 
๑๐ 

รอยละ 
๑๒ 

รอยละ 
๑๔ 

รอยละ 
๑๖ 

บส. 

 ๒.๕.๖ ระดับความสําเร็จ 
ของการบริหารกองทุนการ
ปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  
 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

บส. 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาองคกร และบุคลากร ใหมีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล 

๓.๑ โครงสรางองคกร
กระบวนงาน และอัตรากําลังมี
ความเหมาะสมกับภารกิจ 

๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จใน
การปรับปรุงโครงสรางและ
ทบทวนกระบวนงานของ
สํานักงาน ปปง. 
 

ระดับ  
๕ 

ระดับ  
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ  
๕ 
 

- สลก./นย./
พบ. 

๓.๒ บุคลากรมีขีดความสามารถ
ท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายและ 
การแพรขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลางสูง 

๓.๒.๑ รอยละของบุคลากร
ท่ีผานเกณฑการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

รอยละ 
๗๖ 

รอยละ 
๗๗ 

รอยละ 
๗๘ 

รอยละ 
๗๙ 

รอยละ 
๘๐ 

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 
สํานักงาน 

ปปง.  
(นย. เปน

ผูติดตามและ
รายงานผล) 

๓.๒.๒ ระดับความสําเร็จ
ของการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
บุคลากรดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลางสูง 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด 
สํานักงาน 

ปปง.  



๓๔ 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

(AML/CFT/CPF) 
 

๓.๓ มรีะบบบริหารจัดการ 
ฐานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และสงเสรมิการเปน
องคกรแหงการเรยีนรู 

๓.๓.๑ รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ
และเปนมาตรฐาน 
 

รอยละ 
๙๒ 

รอยละ 
๙๔ 

รอยละ 
๙๖ 

รอยละ 
๙๘ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ศท. 
 

๓.๓.๒ ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

N/A ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ศท. 

๓.๓.๓ รอยละของจํานวน
องคความรูท่ีมีการเผยแพร
ผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(KM Electronic) 

N/A รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

รอยละ 
๑๐๐ 

ทุกหนวยงาน 
ในสํานักงาน 

ปปง./นย. เปน
ผูรวบรวม 

3.4 นํานวัตกรรมมาสนับสนุน
การดําเนินงานดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
และการปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายลางสูงใหเกิด
ประสิทธิภาพ 
 

๓.๔.๑ ระดับความสําเร็จ
ของการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือใหไดนวัตกรรม 

ระดับ ๕ 
 

- ระดับ ๕ 
 

- - นย./ 
หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

๓.๕ ระบบการบริหารจัดการ
ภายในองคกร เปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๓.๕.๑ รอยละความสําเร็จของ
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๘๕ 

รอยละ 
๙๐ 

รอยละ 
๙๐ 

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด
สํานักงาน 

ปปง.  
(สลก. เปน

ผูติดตามและ
รายงานผล) 

๓.๕.๒ รอยละความเช่ือมัน่
ของประชาชนและผูเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน ปปง. 

รอยละ 
๘๐ 

รอยละ 
๘๑ 

รอยละ 
๘๒ 

รอยละ 
๘๓ 

รอยละ 
๘๔ 

ทุกหนวยงาน 
ในสังกัด
สํานักงาน 

ปปง.  
(นย. เปน

ผูติดตามและ
รายงานผล) 

 



บทที่ ๓ 
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. 

ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๖ กําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทําเปนแผน ๔ ป ซ่ึงตองสอดคลองกับ
แผนบริหารราชการแผนดิน และในแตละปงบประมาณใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับนโยบายในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ กําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
ข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีตองใชในการดําเนินการแตละข้ันตอน รวมท้ังประมาณการรายจายและ
ทรัพยากรอ่ืนท่ีตองใชในการดําเนินการแตละข้ันตอน 

สํานักงาน ปปง. ไดดําเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) เพ่ือแปลง
แผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติ โดยไดมุงเนนการดําเนินการตามแนวกลยุทธ มีการกําหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีสําคัญ ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. มีทิศทางชัดเจน สอดคลอง
กับระเบียบ กฎหมาย หรือนโยบายระดับสูง อันจะสงผลใหการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ทุกหนวยงานจะตองนําขอมูลในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 
ซ่ึงถายทอดมาจากแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไปจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําป โดยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบและกําหนดเวลา 
ในการดําเนินการท่ีชัดเจน และกํากับเรงรัดใหมีการดําเนินงานตามแผนตอไป สําหรับรายละเอียดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณ ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

ความเสี่ยงในการฟอกเงิน 

การสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย และ

การสนับสนุนทางการเงิน

แกการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูงลดลง

1. จํานวนบทบัญญัติของ

กฎหมายและอนุบัญญัติที่

เกี่ยวของไดรับการแกไขปรับปรุง

ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล

และสถานการณปจจุบัน

1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ ๓ ฉบับ ๓ ฉบับ ๓ ฉบับ ๓ ฉบับ กม. 1. แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมาย

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากลและมีความเปนเอกภาพ

1. จํานวนบทบัญญัติของกฎหมาย

และอนุบัญญัติที่เกี่ยวของไดรับการ

แกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากลและสถานการณ

ปจจุบัน

1 ฉบับ      1.0000 3 ฉบับ     1.0000 3 ฉบับ      1.0000 3 ฉบับ     1.0000 กม.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 6

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

2. จํานวนแนวทางปฏิบัติที่ไดรับ

การพัฒนา/ปรับปรุงให

สอดคลองกับมาตรฐานสากล

สําหรับผูรายงาน

- - - - 1 แนวทาง 1 แนวทาง 1 แนวทาง กส. 2. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากลและมีความเปนเอกภาพ

2. จํานวนแนวทางปฏิบัติที่ไดรับ

การพัฒนา/ปรับปรุงใหสอดคลอง

กับมาตรฐานสากลสําหรับผูมีหนาที่

รายงาน

- - - - 1 แนวทาง      0.2200 1 แนวทาง 0.2200 กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 6

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

3. ระดับความสําเร็จของการ

จัดทํานโยบาย/มาตรการดาน

AML/CFT/CPF ที่สอดคลองกับ

ความเสี่ยงและมาตรฐานสากล

- - - ระดับ 5 - ระดับ 5 - คท. 2. พัฒนาการปองกันดาน 

AML/CFT/CPF ตาม

มาตรฐานสากลและพันธกรณี

ระหวางประเทศ

3. โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ

ดานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงิน

แกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

นโยบาย/มาตรการดาน 

AML/CFT/CPF ที่สอดคลองกับ

ความเสี่ยงและมาตรฐานสากล

- - - - - - ระดับ 5 10.0000 คท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. 4.7

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

4. การจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงสําหรับ

องคกรไมแสวงหากําไร

- - ระดับ 5 0.2336 - - - - คท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. 4.7

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

5. โครงการจางที่ปรึกษาจัดทํารายงานเพื่อเขารับ

การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดาน

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง

- - - - - - ระดับ 5 6.0000 คท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. 4.7

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

4. จํานวนรายงานดานขาวกรอง

ทางการเงินเกี่ยวกับการวิเคราะห

รูปแบบวิธีการฟอกเงิน การ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การราย และการสนับสนุนทาง

การเงินแกการแพรขยายอาวุธที่

มีอานุภาพทําลายลางสูง

และแนวโนมการฟอกเงิน 

การสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย และการ

สนับสนุนทางการเงินแก

การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง ที่แสวงประโยชน

จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี

- - - ๒ รายงาน ๓ รายงาน ๔ รายงาน ๕ รายงาน ขก./กส. 3. พัฒนางานดานขาวกรอง

ทางการเงินใหเทาทันรูปแบบ

การกออาชญากรรม

6. กิจกรรม การจัดทํารายงานดานขาวกรองทางการเงิน

เกี่ยวกับการวิเคราะหรูปแบบวิธีการฟอกเงิน การ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการ

สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง และแนวโนมการฟอกเงิน การสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทาง

การเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

ที่แสวงประโยชนจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. จํานวนรายงานดานขาวกรอง

ทางการเงินเกี่ยวกับการวิเคราะห

รูปแบบวิธีการฟอกเงิน การ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

ราย และการสนับสนุนทางการเงิน

แกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง และแนวโนมการฟอก

เงิน การสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย และการสนับสนุน

ทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ที่แสวง

ประโยชนจากนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

- - 2 รายงาน - 3 รายงาน - 4 รายงาน - ขก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. 4.3

รบ. 2.1, 

11.6

งปม. -

รายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม เปาหมาย และงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของสํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. ปรับปรุงกฎหมายและ

แนวปฏิบัติใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล

2561 2562

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงปองกันตามความเสี่ยงเพื่อไมใหผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม องคกรไมแสวงหากําไร (NPO) ประชาชน และผูที่เกี่ยวของ กระทําหรือถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

7. สรุปรายงานรูปแบบการกออาชญากรรมใหแกผูมี

หนาที่รายงาน

5. จํานวนรายงานรูปแบบการกอ

อาชญากรรมในรอบปใหแกผูมี

หนาที่รายงาน

- - - - 1 ฉบับ - 1 ฉบับ - กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. 4.3

รบ. 2.1, 

11.6

งปม. -

5. รอยละของรายงานธุรกรรม

ถูกวิเคราะหเพื่อนําไปสู

การดําเนินคดีเพิ่มขึ้น

- - - รอยละ 21 รอยละ 22 รอยละ 23 รอยละ 24 ขก. ๘. การวิเคราะหรายงานธุรกรรมทางการเงินเพื่อ

ประกอบการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

การดําเนินคดี

6. รอยละของรายงานธุรกรรม

ถูกวิเคราะหเพื่อนําไปสู

การดําเนินคดีเพิ่มขึ้น

- - รอยละ 21 - รอยละ 22 - รอยละ 23 - ขก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. 4.3

รบ. 2.1, 

11.6

งปม. -

6. ระดับความสําเร็จในการ

กํากับและตรวจสอบผูมีหนาที่

รายงานตามระดับความเสี่ยง

- - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 กส. 4. กํากับ ดูแล ผูมีหนาที่

รายงานธุรกรรมใหปฏิบัติได

ถูกตองตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินและกฎหมายวา

ดวยการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการราย

และการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง

๙. การทบทวนตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุ

อันควรสงสัย

7. รอยละของจํานวนรายงานการ

ทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมี

ความครบถวน สมบูรณ เทียบกับ

จํานวนรายงานการทําธุรกรรมที่มี

เหตุอันควรสงสัยที่ไดรับมาทั้งหมด

รอยละ 72 ๒.๔๒๕๕
(จัดทําขอมูล

รายงานการทํา

ธุรกรรมแบบ

อิเล็กทรอนิกส

ตามกฎหมาย

วาดวยการ

ปองกันและ

ปราบปราม

การฟอกเงิน 

สําหรับกรม

ที่ดิน ๘๓๐ แหง)

รอยละ 74 ๓.๖๓๘๐
(จัดทําขอมูล

รายงานการทํา

ธุรกรรมฯ 

สําหรับกรม

ที่ดิน ๘๓๐ 

แหง)

รอยละ 76 ๓.๖๓๘๐
(จัดทําขอมูล

รายงานการทํา

ธุรกรรมฯ 

สําหรับกรม

ที่ดิน ๘๓๐ แหง)

รอยละ 78 ๓.๖๓๘๐
(จัดทําขอมูล

รายงานการทํา

ธุรกรรมฯ 

สําหรับกรม

ที่ดิน ๘๓๐ 

แหง)

กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

๑๐. กําหนดแผนงานดานการกํากับและตรวจสอบให

ครอบคลุมทุกกลุมผูมีหนาที่รายงานและเหมาะสมกับ

ระดับความเสี่ยง

8. ระดับความสําเร็จในการกําหนด

แผนงานดานการกํากับและ

ตรวจสอบใหครอบคลุมทุกกลุมผูมี

หนาที่รายงานและเหมาะสมกับ

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 5 ไมใช

งบประมาณ
ระดับ 5 ไมใช

งบประมาณ
กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

๑๑. ดําเนินการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงิน

การสนับสนุนทางการเงินแกกอการราย และ

การสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

9. จํานวนกลุมธุรกิจที่ไดรับการ

ประเมินความเสี่ยง

- - - - 22 กลุม ไมใช

งบประมาณ
22 กลุม ไมใช

งบประมาณ
กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

๑๒. การตรวจและประเมินผลความเสี่ยงดาน 

AML/CFT/CPF ของผูมีหนาที่รายงาน

10. จํานวนครั้งของการออกตรวจ

และประเมินผลความเสี่ยงดาน

AML/CFT/CPF ของผูมีหนาที่

รายงาน

74

ครั้ง

- 90

ครั้ง

- 60 
ครั้ง

1.3900 75 
ครั้ง

1.7376 กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

๑๓. การตรวจสอบผูมีหนาที่รายงานกรณีฝาฝนหรือ

ไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

11. จํานวนคดีที่ดําเนินการ

ตรวจสอบการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายของผูมีหนาที่รายงาน

การทําธุรกรรมแลวเสร็จ

45 คดี - 47 คดี - 49 คดี - 51 คดี - กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

- - รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 นย./กส./

สอ./คท.

๑๔. สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

และการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงิน

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ

การสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูงใหภาคธุรกิจ

12. รอยละความรูความเขาใจของ

ผูมีหนาที่รายงานเกี่ยวกับกฎหมาย

ดาน AML/CFT/CPF

- - รอยละ ๗๐ - รอยละ ๗๕ - รอยละ ๘๐ - นย./กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

13. รอยละของกลุมเปาหมาย

ที่เขารวมสงเสริมความรู

ความเขาใจในการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน การ

ปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง

- - - - รอยละ 80 1.200 รอยละ 80 1.200 กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

14. รอยละของกลุมเปาหมายที่

ไดรับการอบรมหรือสัมมนามี

ความรูความเขาใจในการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน การ

ปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง 

(งปม. 11)

รอยละ 96 - รอยละ 96 - รอยละ 97 - รอยละ 97 - กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. 11

๑๕. สงเสริมความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม

กฎหมายแบบมุงเปาไปยังกลุมที่มีความเสี่ยงสูง

15. รอยละของกลุมเปาหมายตาม

ผลการประเมินความเสี่ยงไดรับ

ความรูความเขาใจในการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินการ

ปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง เพิ่มมากขึ้น

- - - - รอยละ 80 0.175 รอยละ 80 0.175 กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

๑๖. โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

16. รอยละความสําเร็จของการ

สรางความรูความเขาใจในการ

ปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินและการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง ไดครอบคลุม

กลุมเปาหมาย

รอยละ ๑๐๐

(๑๗ จังหวัด 

ครอบคลุม 

๖ ภูมิภาค

- เหนือ ๒ จ.

- ตะวันออก

เฉียงเหนือ

๕ จ.

- กลาง/

กรุงเทพฯ

๕ จ.

- ตะวันตก

๑ จ.

- ตะวันออก 

๑ จ. 

- ใต ๓ จ.)

1.3000 รอยละ ๑๐๐

(๑๘ จังหวัด 

ครอบคลุม 

๖ ภูมิภาค

- เหนือ ๒ จ.

- ตะวันออก

เฉียงเหนือ

๕ จ.

- กลาง/

กรุงเทพฯ

๕ จ.

- ตะวันตก

๑ จ.

- ตะวันออก 

๒ จ. 

- ใต ๓ จ.)

1.8000 รอยละ ๑๐๐

(๑๘ จังหวัด 

ครอบคลุม 

๖ ภูมิภาค

- เหนือ ๒ จ.

- ตะวันออก

เฉียงเหนือ

๕ จ.

- กลาง/

กรุงเทพฯ

๕ จ.

- ตะวันตก

๑ จ.

- ตะวันออก 

๒ จ. 

- ใต ๓ จ.)

2.5200 รอยละ ๑๐๐

(๒๔ จังหวัด 

ครอบคลุม 

๖ ภูมิภาค

- เหนือ ๓ จ.

- ตะวันออก

เฉียงเหนือ

๕ จ.

- กลาง/

กรุงเทพฯ

๗ จ.

- ตะวันตก

๒ จ.

- ตะวันออก 

๒ จ. 

- ใต ๕ จ.)

3.2000 สอ.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๑

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

5. เสริมสรางความรูความ

เขาใจและความตระหนักถึง

ผลกระทบของอาชญากรรม

การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย และ

การสนับสนุนทางการเงินแก

การแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง แก

เครือขายความรวมมือ

ทุกภาคสวน

7. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ

การสรางความรูความเขาใจใน

การปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

กําหนดคาน้ําหนัก : 

 ๑) ภาครัฐ รอยละ 30

 ๒) ผูมีหนาที่รายงาน

รอยละ 30

 ๓) ประชาชน รอยละ 25

 4) NPO รอยละ 15
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

17. รอยละของกลุมเปาหมายที่

ไดรับการอบรมหรือสัมมนามี

ความรูความเขาใจในการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน การ

ปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง

(งปม. 11)

รอยละ 96 รอยละ 96 รอยละ 97 รอยละ 97 สอ.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๑

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. 11

๑๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

รวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

18. รอยละความสําเร็จของการ

สรางความรูความเขาใจในการ

ปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินและการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง ไดครอบคลุม

กลุมเปาหมาย

รอยละ 100 0.4800 100 0.4800 100 0.4800 100 0.4800 นย.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

19. รอยละของกลุมเปาหมายที่

ไดรับการอบรมหรือสัมมนามี

ความรูความเขาใจในการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน การ

ปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง

(งปม. 11)

รอยละ 96 รอยละ 96 รอยละ 97 รอยละ 97 นย.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. 11

๑๘. สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกัน

ตามความเสี่ยงขององคกรไมแสวงหากําไร

20. รอยละความรูความเขาใจของ

องคกรไมแสวงหากําไร (NPO) ตอ

ภัยดาน ML/FT/PF

- - รอยละ 55     0.0964 รอยละ 55      0.0964 รอยละ 60     0.0964 คท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. 4.4

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

8. ระดับความสําเร็จของการ

จัดทํา/ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

ดาน AML/CFT/CPF เพื่อแกไข

ขอบกพรองจากผลการประเมิน

การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

- - - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 คท. 6. เสริมสรางเครือขายความ

รวมมือระหวางหนวยงานที่

เกี่ยวของ องคกรไมแสวงหา

กําไร (NPO) และประชาชน

๑๙. โครงการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง

21. ระดับความสําเร็จของการ

จัดทํา/ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

ดาน AML/CFT/CPF เพื่อแกไข

ขอบกพรองจากผลการประเมินการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

- - ระดับ 5 0.5247 ระดับ 5      0.1183 ระดับ 5 0.1183 คท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. 4.7

รบ. ๑๑.๖

งปม. -



40

เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

- - - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 คท. 20. โครงการเปนเจาภาพจัดประชุมยอย BIMSTEC 22. ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรดาน AML/CFT/CPF โดย

ความรวมมือทางวิชาการกับ

ตางประเทศ

- -  -  -  ระดับ 5      0.6000  -  - คท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. 4.4

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

21. โครงการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ - -  ระดับ5     0.0489  ระดับ 5      0.4609  ระดับ 5   -

(เสนอขอรับ

ทุน

สนับสนุน

จากรัฐบาล

ชิลีและกรม

ความ

รวมมือ

ระหวาง

ประเทศ)

คท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. 4.4

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

10. รอยละความสําเร็จของการ

แลกเปลี่ยนขอมูลดานการกํากับ

และตรวจสอบ

- - รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 รอยละ 100 กส. 22. การบูรณาการความรวมมือดาน AML/CFT/CPF 

กับหนวยงานบังคับใช กม. และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูมีหนาที่รายงาน NPO และภาคประชาชน

23. รอยละความสําเร็จของการ

แลกเปลี่ยนขอมูลดานการกํากับ

และตรวจสอบ

รอยละ 80 - รอยละ 85 - รอยละ 90 - รอยละ 95 - กส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๒

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

11. รอยละความสําเร็จของการ

ใชขอมูลที่ไดรับแจงเบาะแสจาก

ประชาชนไปใชใหเกิดประโยชน 

- - รอยละ 80 รอยละ 82 รอยละ 84 รอยละ 86 รอยละ 88 สอ. 23. โครงการพัฒนาระบบการรับเรื่องราวรองทุกข

แจงเบาะแสเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย

24. ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการศูนยรับเรื่องรองเรียน

- - ระดับ 5 19.0000 ระดับ 5 - ระดับ 5 - สอ.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 6

ศช. ๔.๓

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

1. บังคับใชกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

1. โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงิน และกฎหมายอื่น

2. โครงการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานนอกพื้นที่

เพื่อหาความเชื่อมโยงประกอบการตรวจสอบและ

วิเคราะหขอมูลธุรกรรมในการดําเนินการตามกฎหมาย

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และปฏิบัติงานอื่น

ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา

2. จํานวนเรื่อง/รายชื่อ บุคคลที่

มีพฤติการณเกี่ยวของกับการกอ

การราย หรือสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายที่

คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให

สํานักงาน ปปง. สงเรื่อง/รายชื่อ

ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองฝาย

เดียวตอศาลแพงใหเปนบุคคลที่

ถูกกําหนด (งปม. 2) 

25 เรื่อง 24 เรื่อง 25 เรื่อง 30 เรื่อง 35 เรื่อง 40 เรื่อง 45 เรื่อง ขก. 3. โครงการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ

ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

26. จํานวนเรื่องที่ตรวจสอบ 

วิเคราะห สืบสวน รวบรวม

พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการตาม

กฏหมายวาดวยการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการ

แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย

ลางสูง (งปม. 10)

80 เรื่อง 2.0000 85 เรื่อง 2.4000 90 เรื่อง 2.8000 95 เรื่อง 3.2000 ขก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. ๔.๓

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. 10

9. ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรดาน AML/CFT/CPF

โดยความรวมมือทางวิชาการกับ

ตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๒ บังคับใชกฎหมายและบูรณาการการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินการกับทรัพยสินในความผิดมูลฐานที่สอดคลองกับความเสี่ยงดานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และการสนับสนุนการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

1. ผลการวิเคราะหธุรกรรมทาง

การเงินนําไปสูการดําเนินคดีตาม

กฎหมาย

1. จํานวนเรื่องที่ดําเนินการ

สืบสวนสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อเสนอ

คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อ

พิจารณามีมติมอบหมาย

397 เรื่อง 398 เรื่อง 240 เรื่อง 250 เรื่อง 260 เรื่อง 270 เรื่อง 280 เรื่อง ขก. 25. จํานวนเรื่องที่ตรวจสอบ 

วิเคราะห สืบสวน รวบรวม

พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการกับ

ทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงิน

(งปม. 12)

610 เรื่อง 1.7080 1,010 เรื่อง 1.8200 1,020 เรื่อง 1.8760 ขก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. ๔.๓

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. 12

1,000 เรื่อง 1.7640
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

3. รอยละของจํานวนเรื่องที่

พนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล

แพงเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่

ถูกกําหนดเทียบกับจํานวนเรื่องที่

สํานักงาน ปปง. สงให (งปม. 5) 

รอยละ ๙๐
(๖๕.๒๒)

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ ขก. 27. จํานวนเรื่อง/รายชื่อ บุคคล

ที่มีพฤติการณเกี่ยวของกับ

การกอการราย หรือสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย

ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให

สํานักงาน ปปง. สงเรื่อง/รายชื่อให

พนักงานอัยการยื่นคํารองฝายเดียว

ตอศาลแพงใหเปนบุคคลที่ถูก

กําหนด (งปม. 2) 

25 เรื่อง 30 เรื่อง 35 เรื่อง 40 เรื่อง ขก. ขก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. ๔.๓

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. 2

28. รอยละของจํานวนเรื่อง

ที่พนักงานอัยการยื่นคํารอง

ตอศาลแพงเพื่อประกาศรายชื่อ

บุคคลที่ถูกกําหนดเทียบกับจํานวน

เรื่องที่สํานักงาน ปปง. สงให 

(งปม. 5) 

รอยละ ๙๐
(๖๕.๒๒)

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ รอยละ ๙๐ ขก. ขก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. ๔.๓

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. 5

4. รอยละของจํานวนเรื่องที่

หนวยงานที่เกี่ยวของรับไวและ

สามารถดําเนินการกับผูกระทํา

ความผิดเทียบกับจํานวนเรื่องที่

สํานักงาน ปปง. สงให (งปม. 6)

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ

100

ขก. 4. โครงการตรวจสอบ วิเคราะห สืบสวน รวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม

กฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น

29. จํานวนเรื่องที่สงใหหนวยงานที่

เกี่ยวของดําเนินการกับผูกระทํา

ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือ

กฎหมายอื่น (งปม. 3)

490 เรื่อง 1.5990 490 เรื่อง 1.7100 500 เรื่อง 1.8200 510 เรื่อง 1.9400 ขก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. ๔.๓

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. 3

30. รอยละของจํานวนเรื่องที่

หนวยงานที่เกี่ยวของรับไวและ

สามารถดําเนินการกับผูกระทํา

ความผิดเทียบกับจํานวนเรื่องที่

สํานักงาน ปปง. สงให (งปม. 6)

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 ขก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. ๔.๓

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. 6

2. ผลการดําเนินคดีกับทรัพยสิน

ในความผิดมูลฐานที่สอดคลองกับ

ความเสี่ยงดานการฟอกเงิน 

การสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย และการสนับสนุน

ทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูงมากขึ้น

5. จํานวนเรื่องที่มีการ

ดําเนินการกับทรัพยสินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิด

(สงอัยการ/ยุต/ิสงหนวยงานอื่น)

(งปม. 1)

271 เรื่อง 301 เรื่อง 136

เรื่อง

(ผล

ณ ก.ค. 60)

170เรื่อง 160

เรื่อง
(120+40)

160

เรื่อง
(120+40)

160

เรื่อง
(120+40)

คด. ๑ - ๔ 5. โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการกับ

ทรัพยสินของผูกระทําความผิดทุกมูลฐานตามกฎหมาย

ฟอกเงิน

31. จํานวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน

 รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ

ดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิดมูลฐาน 

(งปม. 9,14,16,18) 

(ตัวชี้วัดเดิม/ขอปรับลดคาเปาหมาย)

510 เรื่อง - 515 เรื่อง

(เดิม 540)

- 300 เรื่อง

(เดิม 570)

- 300 เรื่อง

(เดิม 590)

- คด. ๑ - ๔

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๑

ศช. ๔.๓, ๔.๔

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. 

9,14,16,18

6. รอยละของจํานวนเรื่องที่

พนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล

เทียบกับจํานวนเรื่องที่สํานักงาน

 ปปง. สงให (งปม. 4)

รอยละ ๙๐

(๑๐๐)

รอยละ ๙๐ รอยละ ๙5 รอยละ 96 รอยละ 97 รอยละ 98 รอยละ 99 คด. ๑ - ๔ 32. จํานวนคด/ีเรื่องในกลุมมูลฐาน

ความผิดที่มีการบูรณาการ

ความรวมมือระหวางหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานตามกฎหมาย

(ตัวชี้วัดเดิม/ขอปรับลดคาเปาหมาย)

17 เรื่อง - 19 เรื่อง - 8 เรื่อง

(เดิม 21)

- 8 เรื่อง

(เดิม 23)

- คด. ๑ - ๔/ 

ขก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๑

ศช. ๔.๓, ๔.๔

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. -
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

33. จํานวนเรื่องที่มีคําสั่งใหยึด

หรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิด (รวมทุกมูลฐาน) 

(งปม. 7,15,17,19)

200 เรื่อง
(ยสต. 120

คามนุษย 12

ทุจริต 10 

อื่นๆ 58)

14.6800 200 เรื่อง
(ยสต. 120

คามนุษย 12

ทุจริต 10 

อื่นๆ 58)

14.6800 - ** - ** คด. ๑ - ๔

ความเชื่อมโยงฯ

ยช. ๑

ศช. ๔.๓, ๔.๔

รบ. ๒.๑, ๑๑.๖

งปม. 

7,15,17,19

34. จํานวนเรื่องที่มีการดําเนินการ

กับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด (สงอัยการ/ยุต/ิ

สงหนวยงานอื่น) (งปม. 1)

- 170 เรื่อง 160 เรื่อง 160 เรื่อง คด. ๑ - ๔

ความเชื่อมโยงฯ

ยช. ๑

ศช. ๔.๓, ๔.๔

รบ. ๒.๑, ๑๑.๖

งปม. 1

7. รอยละของจํานวนเรื่องที่ได

ดําเนินการใหการคุมครอง

แกผูใหถอยคํา เสนอ

คณะกรรมการธุรกรรมมีคําสั่ง

เทียบกับจํานวนเรื่องที่ไดรับ

- - รอยละ

60

รอยละ

70

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ 100 กม. 6. งานดําเนินการคุมครองพยาน 35. รอยละของจํานวนเรื่องที่ได

ดําเนินการใหการคุมครองแกผูให

ถอยคํา เสนอคณะกรรมการ

ธุรกรรมมีคําสั่งเทียบกับจํานวน

เรื่องที่ไดรับ

รอยละ 60 - รอยละ 70 - รอยละ 80 - รอยละ 90 - กม.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. ๔.๓

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. -

8. รอยละความสําเร็จของการ

ตรวจพิสูจนหลักฐาน

อิเล็กทรอนิกส

รอยละ

70

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

ศท. 2. ตรวจพิสูจนหลักฐาน

อิเล็กทรอนิกสและตรวจสอบ

การกระทําความผิดทาง

เทคโนโลยีเพื่อนําไปสูการ

ดําเนินคดี

7. งานตรวจพิสูจนหลักฐานอิเล็กทรอนิกส 36. รอยละความสําเร็จของการ

ตรวจพิสูจนหลักฐานอิเล็กทรอนิกส

รอยละ 90 - รอยละ 100 - รอยละ 100 - รอยละ 100 - ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

9. รอยละความสําเร็จของการ

ประสานขอมูลเครือขายโทรศัพท

หรือเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

การสืบสวนสอบสวน

รอยละ

70

รอยละ

80

รอยละ

90

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

ศท. 8. งานประสานขอมูลเครือขายโทรศัพทหรือเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อการสืบสวนสอบสวน

37. จํานวนเรื่องของการประสาน

ขอมูลเครือขายโทรศัพทหรือ

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ

สืบสวนสอบสวน

12 เรื่อง - 14 เรื่อง - 16 เรื่อง - 18 เรื่อง - ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

10. รอยละความสําเร็จของ

การตรวจสอบการกระทํา

ความผิดทางเทคโนโลยี

N/A รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

ศท. 9. งานตรวจสอบการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี 38. รอยละความสําเร็จของ

การตรวจสอบการกระทําความผิด

ทางเทคโนโลยี

รอยละ

100

- รอยละ

100

- รอยละ

100

- รอยละ

100

- ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

3. ยกระดับการดําเนินคดีอาญา

ฟอกเงิน การสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย 

และการสนับสนุนทางการเงิน

แกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง

11. รอยละของจํานวนเรื่องที่ได

ดําเนินคดีฟอกเงินกับผูกระทํา

ความผิดเทียบกับจํานวนเรื่องที่

ไดรับ

รอยละ

47.37

รอยละ

17.39

รอยละ

77.14

รอยละ

60

รอยละ

60

รอยละ

60

รอยละ

60

กม./ขก. 3. บูรณาการหนวยงาน

บังคับใชกฎหมาย 

ในการสนับสนุนการดําเนิน

คดีอาญาฐานฟอกเงิน

10. การบูรณาการจับกุมผูกระทําความผิดอาญา

ฐานฟอกเงิน

39. จํานวนเปาหมายการจับกุม

ผูกระทําความผิดอาญาฐาน

ฟอกเงินอยางสอดคลองกับ

ความเสี่ยง

70

เปาหมาย

2.0000 70

เปาหมาย

2.0000 70

เปาหมาย

2.0000 70

เปาหมาย

2.0000 กม.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. ๔.๓

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. -
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

12. จํานวนเรื่องที่สืบสวน

สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

เพื่อดําเนินการในคดีอาญาฐาน

ฟอกเงินอยางสอดคลองกับ

ความเสี่ยง (งปม. 8)

1. เจอเอง ทําเอง

2. ไดรับเรื่องจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ

3. ไปใหการเปนพยาน

9

เรื่อง

8

เรื่อง

27

เรื่อง

20

เรื่อง

25

เรื่อง

30

เรื่อง

35

เรื่อง

กม. 11. งานดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

40. จํานวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ

ดําเนินการในคดีอาญาฐานฟอกเงิน

อยางสอดคลองกับ

ความเสี่ยง (งปม. 8)

(เสนอใหม)

1. เจอเอง ทําเอง

2. ไดรีบเรื่องจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ

3. ไปใหการเปนพยาน

27 เรื่อง 0.3000 20 เรื่อง 0.3000 25 เรื่อง 0.3000 30 เรื่อง 0.3000 กม.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. -

รบ. ๒.๑, 

๑๑.๖

งปม. 8

4. คุมครองสิทธิผูเสียหายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

13. รอยละของจํานวนเรื่องที่

ดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิ

ผูเสียหายที่สงใหพนักงานอัยการ

เทียบกับจํานวนเรื่องที่ไดรับ

N/A N/A N/A รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

คค. 1 - 4 4. คุมครองสิทธิผูเสียหาย

ที่ไดรับผลกระทบจาก

การกระทําความผิด

12. การดําเนินการคุมครองสิทธิผูเสียหายที่ไดรับ

ผลกระทบจากการกระทําความผิด

41. รอยละของจํานวนเรื่องที่

ดําเนินการเพื่อคุมครองสิทธิ

ผูเสียหายที่สงใหพนักงานอัยการ

เทียบกับจํานวนเรื่องที่ไดรับ

รอยละ 100 - รอยละ 100 - รอยละ 100 - รอยละ 100 - คด. 1 - 4

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. 4.3

รบ. -

งปม. -

14. รอยละความพึงพอใจของ

ผูเกี่ยวของกับกระบวนการ

บริหารจัดการทรัพยสิน 

- ดานผูรับทรัพยสินคืน    

- ดานการบริหารทรัพยสิน

- ดานขายทอดตลาดทรัพยสิน

(ผูซื้อทรัพยสิน)

รอยละ 85
(86.02)

รอยละ 85 รอยละ 86 รอยละ 87 รอยละ 88 รอยละ 89 รอยละ 90 บส. 13. การวัดผลความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับ

กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสิน

42. รอยละความพึงพอใจของ

ผูเกี่ยวของกับกระบวนการบริหาร

จัดการทรัพยสิน 

- ดานผูรับทรัพยสินคืน    

- ดานการบริหารทรัพยสิน

- ดานขายทอดตลาดทรัพยสิน

(ผูซื้อทรัพยสิน)

รอยละ 86 - รอยละ 87 - รอยละ 88 - รอยละ 89 - บส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๖

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

15. จํานวนเรื่องรองเรียน

เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ทรัพยสินของกองบริหารจัดการ

ทรัพยสิน

๐ เรื่อง ๐ เรื่อง ๐ เรื่อง ๐ เรื่อง ๐ เรื่อง ๐ เรื่อง ๐ เรื่อง บส. 14. การรับเรื่องรองเรียนดานการบริหารจัดการทรัพยสิน 43. จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการทรัพยสินของ

กองบริหารจัดการทรัพยสิน

๐ เรื่อง - ๐ เรื่อง - ๐ เรื่อง - ๐ เรื่อง - บส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๖

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

16. ระดับความสําเร็จของ

การเก็บรักษาทรัพยสินได

ครบถวนตามบัญชีทรัพยสิน

- - ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ บส. 15. การเก็บรักษาทรัพยสินไดครบถวนตามบัญชีทรัพยสิน 44. ระดับความสําเร็จของการเก็บ

รักษาทรัพยสินไดครบถวนตาม

บัญชีทรัพยสิน

ระดับ 5 - ระดับ 5 - ระดับ 5 - ระดับ 5 - บส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๖

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

17. รอยละของจํานวนทรัพยสิน

ที่ไดรับการบริหาร

- - รอยละ 90 รอยละ 92 รอยละ 94 รอยละ95 รอยละ95 บส. 16. การบริหารทรัพยสิน 45. รอยละของจํานวนทรัพยสินที่

ไดรับการบริหาร

รอยละ 90 - รอยละ 92 - รอยละ 94 - รอยละ 95 - บส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๖

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

18. รอยละเฉลี่ยของราคา

ทรัพยสินที่ขายไดสูงกวาราคา

เริ่มตน

- - รอยละ 8 รอยละ 10 รอยละ 12 รอยละ 14 รอยละ 16 บส. 17. การขายทอดตลาดทรัพยสิน 46. รอยละเฉลี่ยของราคา

ทรัพยสินที่ขายไดสูงกวาราคาเริ่มตน

รอยละ 8 - รอยละ 10 - รอยละ 12 - รอยละ 14 - บส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๖

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

5. ยกระดับการบริหารจัดการ

ทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. พัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการทรัพยสินใหมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

19. ระดับความสําเร็จของ

การบริหารกองทุนการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

(ใชมาตรฐานเดียวกันกับ

คํารับรองของคณะกรรมการ

ควบคุมกองทุนหมุนเวียนของ

กรมบัญชีกลาง)

- - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 บส. 18. การบริหารกองทุนการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน

47. ระดับความสําเร็จของ

การบริหารกองทุนการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน

ระดับ 5 0.2200 ระดับ 5 0.2200 ระดับ 5 0.2200 ระดับ 5 0.2200 บส.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๖

ศช. -

รบ. ๑๑.๖

งปม. -

- - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 - สลก./นย./พบ. 1. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง

โครงสรางของสํานักงาน ปปง.

ระดับ 5 - ระดับ 5 1.0000    ระดับ 5 - ระดับ 5 -

2. ระดับความสําเร็จในการจัดหา

สถานที่ทําการของสํานักงาน ปปง.

- - - - ระดับ 5 - ระดับ 5 -

2. โครงการทบทวนกระบวนงานของสํานักงาน ปปง. 3. ระดับความสําเร็จในการทบทวน

กระบวนงานของสํานักงาน ปปง.

- - ระดับ 5 - ระดับ 5 - ระดับ 5 -

3. การจัดทําแผนปฏิรูปองคการและการดําเนินการตาม

ขอเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของหนวยงาน

4. ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

แผนปฏิรูปองคการและการ

ดําเนินการตามขอเสนอการ

ปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของ

หนวยงาน

- - ระดับ 5 - ระดับ 5 - - -

5. ระดับความสําเร็จของการ

ปรับปรุงแผนสรางความกาวหนาใน

สายงานของสํานักงาน ปปง.

- - ระดับ 5 - - - - -

6. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา

แผนพัฒนาความผาสุกของ

สํานักงาน ปปง.

- - - - ระดับ 5 - - -

7. ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล

- - - - - - ระดับ 5 -

2. บุคลากรมีขีดความสามารถ

ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง

2. รอยละของบุคลากรที่ผาน

เกณฑการพัฒนาตามแผนพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล

รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 76 รอยละ 77 รอยละ 78 รอยละ 79 รอยละ 80 ทุกหนวยงาน

ในสังกัด

สํานักงาน 

ปปง. 

(นย. เปน

ผูติดตามและ

รายงานผล)

2. พัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรใหรองรับการ

ปฏิบัติงาน

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน

8. รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑ

การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล

๐.๕๐๐๐

- นย. 

๐.๒๐๐๐

- สลก. 

๐.๓๐๐๐

๐.๖๐๐๐

- นย. 

๐.๓๐๐๐

- สลก. 

๐.๓๐๐๐

๐.๗๐๐๐

- นย. 

๐.๔๐๐๐

- สลก. 

๐.๓๐๐๐

๐.๘๐๐๐

- นย. 

๐.๕๐๐๐

- สลก. 

๐.๓๐๐๐

สลก./นย.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. - 

รบ. - 

งปม. -

6. การจัดฝกอบรม In - House Training 9. จํานวนหลักสูตรมาตรฐานเพื่อ

พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

ในการปฏิบัติงาน

5 หลักสูตร 1.8450 6 หลักสูตร 1.9500 6 หลักสูตร 1.9500 6 หลักสูตร 1.9500 สลก./นย.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. - 

รบ. - 

งปม. -

4. โครงการจัดทําแผนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล สลก.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. - 

รบ. - 

งปม. -

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาองคกร และบุคลากร ใหมีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล

1. โครงสรางองคกร กระบวนงาน 

และอัตรากําลังมีความเหมาะสมกับ

ภารกิจ

1. ระดับความสําเร็จในการ

ปรับปรุงโครงสรางและทบทวน

กระบวนงานของสํานักงาน ปปง.

ระดับ 5 1. ปรับปรุงโครงสรางและ

ทบทวนกระบวนงานของ

สํานักงาน ปปง.

1. โครงการปรับโครงสรางและจัดหาสถานที่ทําการ 

สํานักงาน ปปง.  ในสวนกลางและภูมิภาค 

สลก./นย./พบ.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๖

ศช. - 

รบ. - 

งปม. -
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

3. ระดับความสําเร็จของการ

จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดาน

การปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

(AML/CFT/CPF)

- - ระดับ 5

(นย.)

ระดับ 5

(สลก./นย.)

ระดับ 5

(นย./คท./

กส./สอ.)

ระดับ 5

(นย./คท./

กส./สอ.)

ระดับ 5

(นย./คท./

กส./สอ.)

ทุกหนวยงาน

ในสังกัด

สํานักงาน 

ปปง.

7. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (AML/CFT/CPF)

10. ระดับความสําเร็จของการ

จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดาน

การปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินและการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง (AML/CFT/CPF)

ระดับ 5 10.0000 ระดับ 5 30.0000 ระดับ 5 100.0000 ระดับ 5 60.0000 ทุกหนวยงาน

ในสังกัด

สํานักงาน 

ปปง.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. ๑

ศช. -

รบ. -

งปม. -

3. มีระบบบริหารจัดการ ฐานขอมูล

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย และสงเสริม

การเปนองคกรแหงการเรียนรู

4. รอยละความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ

เปนมาตรฐาน

รอยละ ๘๐

(๙๔)

รอยละ๙๐ รอยละ 92 รอยละ 94 รอยละ 96 รอยละ98 รอยละ100 ศท. 3. พัฒนาระบบฐานขอมูล และ

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน

การปฏิบัติงานใหสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ของสํานักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖2 - 2566 และ

สถาปตยกรรมองคกรของสํานักงาน ปปง. 

รวมทั้งธรรมาภิบาลไอที (IT Governance)

11. รอยละความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ

เปนมาตรฐาน

รอยละ 92 รอยละ 94 2.0000 รอยละ 96 รอยละ 98 ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. -

รบ. 11.6

งปม. -

9. โครงการพัฒนาดิจิทัล ปปง. ในสวนบริหารราชการ

สวนกลาง (ระยะที่ ๑) 

(ใชผลการศึกษาจากโครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงาน ปปง. พ.ศ. 2562 -

 2566 และสถาปตยกรรมองคกร ของสํานักงาน ปปง. 

เพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการ)

12. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินโครงการจางที่ปรึกษาเพื่อ

จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ

สํานักงาน ปปง. พ.ศ. 2562 - 

2566 และสถาปตยกรรมองคกร 

ของสํานักงาน ปปง.

ระดับ 5 ระดับ 5 - ระดับ 5 - ระดับ 5 - ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. -

รบ. 11.6

งปม. -

5. ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ปรับปรุงความเร็ว

ของระบบ, ปรับปรุงความ

เชื่อมโยงของขอมูลเขาสูระบบ)

N/A N/A N/A ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ศท. 10. โครงการปรับปรุงระบบที่มีปญหาใหสามารถใชงาน

ได ตอบสนองความตองการของผูใชงาน และมีความ

ทันสมัย

13. ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ปรับปรุงความเร็วของระบบ, 

ปรับปรุงความเชื่อมโยงของขอมูล

เขาสูระบบ) (เสนอใหม)

- - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. -

รบ. 11.6

งปม. -

 14. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (งปม. 13)

- - ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. -

รบ. 11.6

งปม. 13

11. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของสํานักงาน ปปง.

15. รอยละความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ

เปนมาตรฐาน

รอยละ 92 ๕๘.๖๒๖๕
- ระยะที่ ๑

๑๘.๖๒๖๕ ลบ.

- ระยะที่ ๒ ๔๐

 ลบ.

- - - - - - ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. -

รบ. 11.6

งปม. -
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศของสํานักงาน ปปง.

 - พัฒนาระบบการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ

และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ

 - เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อการเรียนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO E - Learning 

Enhancement Project)

 - พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

เงินกองทุนปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(Forfeiture Fund Management System: FFMS)

 - พัฒนาระบบการบริหารความปลอดภัยสําหรับขอมูล

สารสนเทศ ISO/IEC ๒๗๐๐๑

 - พัฒนาศูนยปฏิบัติการสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน

16. ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ดานสารสนเทศของสํานักงาน ปปง.

- - ระดับ 5 212.5940 ระดับ 5 - ระดับ 5 -- ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. -

รบ. 11.6

งปม. -

13. โครงการทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอร 17. รอยละความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ

เปนมาตรฐาน

รอยละ 92 2.3650 รอยละ 94 1.9180 รอยละ 96 2.0640 - - ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. -

รบ. 11.6

งปม. -

14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อ

ประกอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

18. รอยละความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ

เปนมาตรฐาน

รอยละ 92 5.0430 รอยละ 94 1.1240 - - - - ศท.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. -

รบ. 11.6

งปม. -

6. รอยละของจํานวน

องคความรูที่มีการเผยแพร

ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(KM Electronic)

N/A N/A N/A รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 

100

รอยละ 100 ทุกหนวยงาน

ใน

สํานักงาน 

ปปง./

นย. เปนผู

รวบรวม

4. สรางสํานักงาน ปปง. ให

เปนองคกรแหงการเรียนรู

15. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในสํานักงาน ปปง.

 - จัดทําคูมือปฏิบัติการ/สรุปบทเรียนที่ไดรับจากการ

ประชุม สัมมนา/กรณีศึกษาในการปฏิบัติงานและนํา

ขอมูลเขาสูระบบ KM Electronic ในระบบสารสนเทศ

ของสํานักงาน ปปง.

19. รอยละของจํานวนองคความรู

ที่มีการถายทอดผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(KM Electronic)

N/A - รอยละ

100

- รอยละ

100

- รอยละ

100

- ทุกหนวยงาน

ใน

สํานักงาน 

ปปง./

นย. เปนผู

รวบรวม

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. -

รบ. 

งปม. -

16. โครงการบริหารจัดการความรูตามแผนการจัดการ

ความรู

๑ ครั้ง ๐.๐๓๐๐ 3 ครั้ง 0.0479 4 ครั้ง 0.0627 ๕ ครั้ง ๐.๐๗๗๕ นย.

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. -

รบ. -

งปม. -
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เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ เปาหมาย งบประมาณ

2561 2562

เปาประสงค
25632561 25622558

2563

กลยุทธ
2564

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

และตัวชี้วัดสนับสนุน

ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร

2560

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ผูรับผิดชอบ/

ความ

เชื่อมโยง

นโยบาย

ระดับสูง

2559 2560

เปาหมายและงบประมาณ (หนวย: ลานบาท)ผลการดําเนินงาน เปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

4. นํานวัตกรรมมาสนับสนุนการ

ดําเนินงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ

การปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูงใหเกิด

ประสิทธิภาพ

7. ระดับความสําเร็จของ

การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให

ไดนวัตกรรม

- - ระดับ ๕

(1 เรื่อง)

- ระดับ ๕

(๓ เรื่อง)

- - นย./

หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

5. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย

ดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ

การตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย และ

การสนับสนุนทางการเงิน

แกการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง

17. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย

ลางสูง

 - สงเสริมใหมีการวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี พัฒนาความรู

เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินใหมๆ

 - สงเสริมใหมีการถายทอดความรูระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ และภาคธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการเงินฯ

 - วิเคราะหรูปแบบวิธีฟอกเงิน และแนวโนม

การฟอกเงินที่แสวงประโยชนจากนวัตกรรมและ

สงตอรายงานการวิเคราะหไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

20. ระดับความสําเร็จของการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อใหได

นวัตกรรม

ระดับ ๕

- วิจัยและ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ ๑ 

เรื่อง

1.5000 - - ระดับ ๕

- ประเมิน

ความเสี่ยง

ระดับชาติ 

๑ เรื่อง

- วิจัยและ

พัฒนาระบบ

การบริหาร

จัดการ ๒ 

เรื่อง

9.0000 - - นย./หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

ความ

เชื่อมโยงฯ

ยช. 2

ศช. -

รบ. -

งปม. -

 - หนวยงานที่เกี่ยวของนํารายงานการวิเคราะห

ไปกําหนดนโยบายและมาตรการในการกํากับตรวจสอบ

 - นํานวัตกรรมมาชวยในการสืบสวน ขยายผล

และดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด และทรัพยสิน

ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด

5. ระบบการบริหารจัดการภายใน

องคกร เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

8. รอยละความสําเร็จของการ

ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA)

รอยละ ๘๐

(๘๐)

รอยละ ๘๐
(ประเมิน

สิ้นป งปม.)

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 90 ทุกหนวยงาน

ในสังกัด

สํานักงาน 

ปปง. 

(สลก. เปน

ผูติดตามและ

รายงานผล)

6. เพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานความโปรงใสของ

หนวยงานภาครัฐ

18. การดําเนินการตามเกณฑการประเมินความโปรงใส

ของหนวยงานภาครัฐ

21. รอยละความสําเร็จของ 

การประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA)

รอยละ 85 - รอยละ 85 - รอยละ 85 - รอยละ 90 - ทุกหนวยงาน

ในสังกัด

สํานักงาน ปปง. 

(สลก. เปน

ผูติดตามและ

รายงานผล)

ความเชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. -

รบ. -

งปม. -

19. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ของสํานักงาน ปปง. (ศปท.)

1 แผน - 1 แผน - 1 แผน - 1 แผน - สลก.

ความเชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. -

รบ. -

งปม. -

9. รอยละความเชื่อมั่นของ

ประชาชนและผูเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.

รอยละ ๘๐
(๗๑.๓๘)

รอยละ๘๕
(ประเมิน

สิ้นป งปม.)

รอยละ80 รอยละ

81

รอยละ

82

รอยละ

83

รอยละ

84

ทุกหนวยงาน

ในสังกัด

สํานักงาน 

ปปง. 

(นย. เปน

ผูติดตามและ

รายงานผล)

20. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

พ.ศ. ๒๕๔๐

22. รอยละความเชื่อมั่นของ

ประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานของ

สํานักงาน ปปง.

รอยละ 80 - รอยละ 81 - รอยละ 82 - รอยละ 83 -

21. การสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอ

การปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. 

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

ทุกหนวยงาน

ในสังกัด

สํานักงาน ปปง. 

(สอ. เปน

ผูติดตามและ

รายงานผล

การดําเนินการ

ตาม พ.ร.บ.ฯ)

ความเชื่อมโยงฯ

ยช. -

ศช. -

รบ. -

งปม. -



บทที่ ๔ 
การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล 

 

๑. การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

เนื่องจากตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ กําหนดวาสวนราชการ

หรือผูบริหารตองมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน คานิยม เปาประสงคหรือ

ผลการดําเนินการท่ีคาดหวังขององคการ โดยมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี รวมท้ังมีการสื่อสารเพ่ือถายทอด

ทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพ่ือใหเกิดการรับรู เขาใจและนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลใหการดําเนินการ

บรรลุผลตามเปาประสงคท่ีต้ังไว มีแนวทางหรือชองทางในการสื่อสารทิศทางขององคกรและระบุผูรับผิดชอบใน

การดําเนินการท่ีชัดเจนเพ่ือใหบุคลากรมีการรับรูและเขาใจเก่ียวกับทิศทางขององคการ และสามารถนําไปใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผล การกําหนดและสื่อสารทิศทางขององคการอยางเปนระบบ ดังนั้น การดําเนินงาน

ตามพันธกิจในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ 

กอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงเพ่ือจะนําสํานักงาน ปปง. ไปสูการบรรลุวิสัยทัศน  

เปนเรื่องท่ีจะตองดําเนินการพรอมกันในทุกยุทธศาสตรซ่ึงอาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ท้ังนี้ เนื่องจาก

การดําเนินการในหลายยุทธศาสตรมีความสลับซับซอนและไมอาจสําเร็จไดดวยการดําเนินการของหนวยงานใด

หนวยงานหนึ่ง ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใหบุคลากรของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน ปปง. มีความรูและเขาใจ

ยุทธศาสตรรวมกันและทุกหนวยงานมีสวนรวมในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของสํานักงาน ปปง. อันจะนําไปสูการ

ปฏิบัติตามยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สําหรับกรอบการแปลงแผนสูการปฏิบัติและเปนกรอบ

ทิศทางในการจัดทําคําของบประมาณประจําป มีแนวทางดังนี้  

๑.๑ สรางความรู ความเขาใจในยุทธศาสตร  

 ภายหลังการประกาศใชแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและยุทธศาสตร

จะดําเนินการเผยแพรและประชาสัมพันธแผนฯ ใหทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน ปปง. ทราบและถือปฏิบัติผาน

ชองทางตางๆ และทุกหนวยงานจะตองกําหนดใหบุคลากรในสังกัดศึกษาและทําความเขาใจยุทธศาสตร โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในสวนของยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ผลผลิตท่ีหนวยงานรับผิดชอบ ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรทุกคนรับรูและเขาใจอันจะ

นําไปสูเปาหมายหรือทิศทางการดําเนินงานท่ีถูกตอง 

๑.๒ จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ ใหเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร  

 แผนยุทธศาสตรเปนแผนระยะกลางหรือระยะยาวท่ีบอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององคกร  

โดยมีการกําหนดแนวยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดท่ีสําคัญซ่ึงอาจเชื่อมโยงกับหนวยงานหลายหนวย ดังนั้น ในยุทธศาสตร 

เปาประสงคหรือตัวชี้วัดใดท่ีเก่ียวของกับหลายหนวยงาน ควรมีการบูรณาการเพ่ือจัดทําแผนงานในระดับตางๆ 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรไมวาจะเปนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป แผนปฏิบัติราชการประจําป หรือแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) แตท้ังนี้จําเปนท่ีจะตองมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหรือเจาภาพ (Host) เปนผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ

ตามแนวทางยุทธศาสตร แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม 

อนึ่ง ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร จําเปนตองกําหนดกรอบวงเงินท่ีเพียงพอและเหมาะสม

ท่ีจะดําเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมท่ีไดกําหนดไว  



๔๙ 

๑.๓ สรางระบบการติดตามและประเมินผล  

การวางระบบการติดตามและประเมินผลท่ีดี ทําใหสามารถติดตามรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ผลการปฏิบัติงานตามแผนไดอยางถูกตอง เหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุง พัฒนา แกไขปญหา ดังนั้นทุกหนวยงาน

ในสังกัดสํานักงาน ปปง. จึงจําเปนตองกําหนดใหมีระบบการติดตามและประเมินผล พรอมท้ังสรุปรายงานให

ผูบริหารและบุคลากรในสังกัดทราบถึงความคืบหนา รวมถึงปญหาอุปสรรคตาง ๆ ตอไป 

สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล หนวยงานท่ีเก่ียวของควรพิจารณาเลือกใช

เครื่องมือหรือวิธีการท่ีเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ  

๒. การติดตามและประเมินผล 

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ีประสบความสําเร็จ จําเปนตองนําเทคนิคของกระบวนการบริหาร

จัดการมาใช เพ่ือใหผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยปกติวงจรของการบริหารงานท่ัวไป 

ประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบัน ผูบริหารกําหนดทิศทาง นโยบาย กําหนดเปาหมาย จากนั้นจึงดําเนินกิจกรรม

ตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนด และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ตองมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ท้ังนี้ เพ่ือนําผลการติดตามและประเมินไปสูการทบทวน แกไข ปรับปรุงการดําเนินงานท่ีเหมาะสมตอไป เพ่ือใหระบบ

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring and Evaluation) ของสํานักงาน ปปง. 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังเปนไปตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๑ 

ซ่ึงกําหนดวาสวนราชการหรือผูบริหารตองกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ และกําหนดใหมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับ

ความสําคัญ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของสวนราชการใหดีข้ึน โดยมีแนวทางหรือวิธีการในการ

กําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีผูบริหารใชในการติดตามประเมินผลของกระบวนการ  

การติดตามและประเมินผลของสํานักงาน ปปง. สอดคลองกับแนวทางท่ีกลาวขางตน โดยภายหลัง

ท่ีไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร ๕ ป และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว 

สํานักงาน ปปง. จะจัดทําแนวทาง/รายละเอียดเกณฑการประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตร ๕ ป และ

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ซ่ึงรวมถึงการกําหนดคํานิยาม วิธีการดําเนินการ การกําหนดคาเปาหมาย และ

ผูรับผิดชอบ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจ ในทิศทางเดียวกันและมีแนวทางท่ีชัดเจนในการบรรลุผล

สัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดยุทธศาสตร นอกจากนี้ยังมีการกําหนดรอบระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล รวมท้ัง

กําหนดแบบรายงานตางๆ เพ่ือใชในการติดตามและประเมินผล ซ่ึงทุกหนวยงานมีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงาน 

ความเห็น พรอมปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานใหคณะกรรมการ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน 

คณะกรรมการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. หรือกองนโยบายและ

ยุทธศาสตรทราบ เพ่ือเสนอผูบริหารของสํานักงาน ปปง. ตอไป ท้ังนี้ ขอมูลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล

จะตองถูกนําไปใชเพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานหรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมท้ัง

ทบทวนแผนยุทธศาสตร ๕ ป และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของสํานักงาน ปปง. ใหสอดคลองกับทรัพยากรหรือ

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางปหรือในปตอไป 
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แผนภาพการถายทอดนโยบายและแผนระดับสูงสูยุทธศาสตรสํานักงาน ปปง. (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  
 

นโยบายที่ ๒.๑ … กําหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด … 
นโยบายที่ ๑๑.๖ นาํมาตรการทางการเงิน ภาษี การปองกันการฟอกเงิน มาใชในการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธพิลและเจาหนาที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกีย่วกับการคามนุษย แรงงานทาส การกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตร ี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

นโยบายที่ ๕.๒ ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทกุรูปแบบ โดยใหความสําคัญกับการลดปจจัยและเง่ือนไขที่เกื้อกูลตอการกอการราย การปองกันมิใหกลุมกอการราย บุคคลหรือกลุมบุคคล ที่สนับสนุนการกอการรายทุกรูปแบบใชพื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเปนพื้นทีพ่ักพิง พื้นที่แสวงหาปจจยั
เพื่อสนับสนุนการกอการราย ตลอดจนพื้นที่กอความรุนแรงหรือกระทําการกอการราย โดยมุงเนนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ทําลายศักยภาพของกลุมเครือขายการคายาเสพติด แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏิรูปกลไกกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) 

ประเด็นยุทธศาสตร ปฏิรูประบบการพทิักษทรัพยากรปาไม 
แผนแมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากร
ปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง : ๑. กรอบแนวทางที่ ๒ การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ๒. กรอบแนวทางที่ ๕ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ  
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน: ๑. กรอบแนวทางที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา
เพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น ๒. กรอบแนวทางที่ ๕ การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพฒันา 
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ: ๑. กรอบแนวทางที่ ๑ การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจ ของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม ๒. กรอบแนวทางที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล  
๓. กรอบแนวทางที่ ๖ การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

ดานที่ ๒ การปฏิรูปดานการบริหารราชการแผนดิน: ๑. ปรับปรุงบทบาทภารกิจและปรับโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยการถายโอนภารกิจบางสวน (Outsourcing) ใหภาคเอกชนดําเนินการแทน ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยบูรณาการ
งานขอมูลภาครัฐใหครบวงจร เพื่อนําไปสูความเชื่อมโยงของระบบขอมูลแตละสวนราชการใหสามารถนําไปใชรวมกันในการบริหารและตัดสินใจ  
ดานที่ ๓ การปฏิรปูดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม: ๑. กําหนดมาตรการการสนับสนุนการบังคับใชกฎหมายใหเกิดประสิทธิผลและเสมอภาค เชน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการฝาฝนกฎหมาย และควรเรงปรับปรุงกระบวนการจัดการเร่ืองรองเรียนอยางจริงจัง ๒. สนับสนุนกระบวนการ
คุมครองสิทธิ และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม  
ดานที่ ๑๑ การปฏิรูปดานอ่ืน (ดานความมั่นคง): ปรับปรุงแนวทางแกปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงทั้งระบบไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ (มีการเปล่ียนแปลงจากภัยคุกคามแบบเดิม เชน การกอการรายและการใชกําลังทหาร เปนภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน ปญหาคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การคา
มนุษยการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ และภัยคุกคามจากการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) 

ขอเสนอการปฏิรูปประเทศไทย (๑๑ ดาน) 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ความมัน่คง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติที่เกี่ยวของ ดังนี้  
   แนวทางการพัฒนาฯ ที่ ๔.๓ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย ขอ ๔.๓.๑ พัฒนาระบบงานดานการขาวกรองทีม่ีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกเสริมสรางความรวมมือดานการตอตานการกอการรายกับมิตรประเทศ และองคกรความรวมมือระหวางประเทศ 
   แนวทางการพัฒนาฯ ที่ ๔.๔ แนวทางการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง ขอ ๔.๔.๑ … โดยพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานอาเซียนและนานาประเทศในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารขาวกรอง และการรวมกันดําเนินการเชิงรุกเพื่อปองกัน แกไขปญหาและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปญหา
ขามชาติ ปญหาทาทายดานความมั่นคงระหวางประเทศ … และ ขอ ๔.๔.๓ ดําเนินบทบาทเชิงรุกและใชกรอบและกลไกความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถ แลกเปล่ียนและเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือ
กับภัยคุกคามดานความมั่นคงระหวางประเทศ อาทิ การกอการราย การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย ความมั่นคงดานไซเบอร การโยกยายถิ่นฐาน ภัยพิบัติ ความมั่นคงทางพลังงาน โรคระบาดและโรคติดตอรายแรง 
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค โดยมีแนวทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
   แนวทางการพัฒนาฯ ที่ ๔.๗ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สรางสรรคเพื่อเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและมหาอํานาจตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค ขอ ๔.๗.๓ ยกระดับ
มาตรฐานของไทยใหสอดคลองกับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 
การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย 
ยุทธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองแสดงแหลงที่มาและประมาณการรายได ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจายเงินและความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาตางๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาซ่ึงตองสอดคลองกับหนาที่ของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตรชาติ และตองชี้แจงแหลงที่มาของรายไดที่จะนํามาใชจายในการดําเนินนโยบาย โดยไมมีการลงมติความไววางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่ 

กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปนเรงดวน ซ่ึงหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขารับหนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 
มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหนาที่และอํานาจตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแลว ใหวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหนาที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ในการนี้  
ใหคณะรัฐมนตรีแจงความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตอรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน 

รางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหเสนอและพิจารณาในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา 
รางพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ใหแจงใหประธานรัฐสภาทราบพรอมกับการเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิไดแจงวาเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด 

๑๖การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของแตละสภา อาจเขาชื่อกันรองขอตอประธาน
รัฐสภาเพื่อใหวินิจฉัย การยื่นคํารองดังกลาวตองยื่นกอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นแลวเสร็จ 

เมื่อประธานรัฐสภาไดรับคํารองตามวรรคสาม ใหประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองตอคณะกรรมการรวมซ่ึงประกอบดวยประธานวุฒิสภาเปนประธาน รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนหนง ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ผูแทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซ่ึง 
เลือกกันเองระหวางประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเปนกรรมการ เพื่อวินิจฉัย 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมตามวรรคส่ีใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการรวมดังกลาวใหเปนที่สุด และใหประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น 
มาตรา ๒๗๕ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่กฎหมายดังกลาวใชบังคับ 



 
 

 
 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

๑. ความเส่ียงในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุน
ทางการเงินแกการแพรขยายอาวธุที่มีอานุภาพทําลายลางสูงลดลง 

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร 

๒. ยุทธศาสตรที่ ๒ บังคับใชกฎหมายและบูรณาการการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินการ
กับทรัพยสินในความผิดมูลฐานที่สอดคลองกับความเส่ียงดานการฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง และการสนับสนุนการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมถึงการ
บริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

๑. พัฒนามาตรการเชิงปองกันตามความเส่ียงเพื่อไมใหผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม องคกรไม
แสวงหากําไร (NPO) ประชาชน และผูที่เกี่ยวของ กระทําหรือถูกใชเปนเคร่ืองมือในการ
ฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการ
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

๓. พัฒนาองคกร และบุคลากร ใหมีศักยภาพ รองรับการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล 

๑. ผลการวิเคราะหธุรกรรมทางการเงินนําไปสูการดําเนินคดีตามกฎหมาย 

๒. ผลการดําเนินคดีกับทรัพยสินในความผิดมูลฐานที่สอดคลองกับความเส่ียงดานการฟอกเงิน  

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูงมากขึ้น 

๓. ยกระดับการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ

การสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

๔. คุมครองสิทธิผูเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กลยุทธ 

เปาหมายองคการ (Ultimate Goal) 
๑. มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
2. ผานการประเมินมาตรฐานสากล 
3. หนวยงานทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งภาคประชาชน มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

วิสัยทัศน เปนองคกรปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนที่ยอมรับในระดับสากล ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

1. ปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาการปองกันดาน AML/CFT/CPF ตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ 
3. พัฒนางานดานขาวกรองทางการเงินใหเทาทันรูปแบบการกออาชญากรรม 
4. กํากับ ดูแล ผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมใหปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
5. เสริมสรางความรูความเขาใจและความตระหนักถึงผลกระทบของอาชญากรรมการฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง แกเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน 
6. เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรไมแสวงหากําไร 
(NPO) และประชาชน 

๑. ประเมินและจัดการความเส่ียงดานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
๒. กําหนดนโยบายและมาตรการดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
๓. บังคับใชกฎหมายดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยางมีสัมฤทธิ์ผลและเปนที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
๔. ประสานและบูรณาการความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และรองรับรัฐบาลดิจิทัล  
๖. เสริมสรางองคความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ๑. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล (ดาน Technical Compliance มากกวา ๓๓ ขอ จาก ๔๐ ขอ/ดาน Effectiveness ๖ ดาน จาก ๑๑ ดาน)  
๒. รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนทีม่ีตอการปฏบิัติงานของสํานักงาน ปปง. (รอยละ ๘๔) 

1. โครงสรางองคกร กระบวนงาน และอัตรากําลังมีความเหมาะสมกับภารกิจ 

2. บุคลากรมีขีดความสามารถที่เพียงพอตอการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

3. มีระบบบริหารจัดการ ฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

และสงเสริมการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

4. นํานวัตกรรมมาสนับสนุนการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงใหเกิดประสิทธิภาพ 

5. ระบบการบริหารจัดการภายในองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๑๑ ตัวชี้วัด 19 ตัวชี้วัด ๙ ตัวชี้วัด 

1. บังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
2. ตรวจพิสูจนหลักฐานอิเล็กทรอนิกสและตรวจสอบการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีเพื่อ
นําไปสูการดําเนินคดี 
3. บูรณาการหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการสนับสนุนการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
4. คุมครองสิทธิผูเสียหายที่ไดรับผลกระทบจากการกระทาํความผิด 
5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

1. ปรับปรุงโครงสรางและทบทวนกระบวนงานของสํานักงาน ปปง. 
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหรองรับการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานใหสามารถ 
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สรางสํานักงาน ปปง. ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
5. สงเสริมและพัฒนางานวิจัยดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย ระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน โดยเกี่ยวของกับมาตรการตางๆ ดังนี้  ๑. มาตรการท่ี ๑: การบูรณาการขอมูลผานระบบเชื่อมโยงกลาง  ๒. มาตรการที่ ๒: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช Smart Card หรือผานบัญชีผูใช
อิเล็กทรอนิกสกลาง  ๓. มาตรการที่ ๔: การแกไขเร่ืองรองเรียนและการเขาถึงความตองการในเชิงรุก ๔. มาตรการที่ ๕: โครงสรางพื้นฐานการใหบริการอิเล็กทรอนิกส และ ๕. มาตรการที่ ๖: ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ 

แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 



เปาประสงค ตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. จํานวนบทบัญญัติของกฎหมายและอนุบัญญัติ
ที่เกี่ยวของไดรับการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและสถานการณปจจุบัน

1. แกไข เพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติ กฎหมาย และ
อนุบัญญัติที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
และมีความเปนเอกภาพ

2. จํานวนแนวทางปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลสําหรับผูรายงาน

2. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและมีความเปนเอกภาพ

2. พัฒนาการปองกันดาน AML/CFT/CPF 
ตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวาง
ประเทศ

3. โครงการประเมินความเสี่ยงระดับชาติดาน
การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

4. การจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงสําหรับ
องคกรไมแสวงหากําไร

5. โครงการจางที่ปรึกษาจัดทํารายงานเพื่อเขารับการ
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงปองกันตามความเสี่ยงเพื่อไมใหผูมีหนาที่รายงานธุรกรรม องคกรไมแสวงหากําไร (NPO) ประชาชน และผูที่เกี่ยวของ กระทําหรือถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

ความเสี่ยงในการฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย และการ
สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูงลดลง

3. ระดับความสําเร็จของการจัดทํานโยบาย/
มาตรการดาน AML/CFT/CPF ที่สอดคลองกับ
ความเสี่ยงและมาตรฐานสากล
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3. พัฒนางานดานขาวกรองทางการเงินใหเทา
ทันรูปแบบการกออาชญากรรม

6. กิจกรรม การจัดทํารายงานดานขาวกรองทางการเงิน
เกี่ยวกับการวิเคราะหรูปแบบวิธีการฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการ
สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง และแนวโนมการฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทาง
การเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
ที่แสวงประโยชนจากนวัตกรรมและเทคโนโลยี

7. สรุปรายงานรูปแบบการกออาชญากรรมใหแกผูมี
หนาที่รายงาน

5. รอยละของรายงานธุรกรรมถูกวิเคราะหเพื่อ
นําไปสูการดําเนินคดีเพิ่มขึ้น

๘. การวิเคราะหรายงานธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
ประกอบการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการ
ดําเนินคดี

6. ระดับความสําเร็จในการกํากับและตรวจสอบผูมี
หนาที่รายงานตามระดับความเสี่ยง

๙. การทบทวนตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย

๑๐. กําหนดแผนงานดานการกํากับและตรวจสอบให
ครอบคลุมทุกกลุมผูมีหนาที่รายงานและเหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยง

๑๑. ดําเนินการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแกกอการราย และการ
สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง

๑๒. การตรวจและประเมินผลความเสี่ยงดาน 
AML/CFT/CPF ของผูมีหนาที่รายงาน

4. จํานวนรายงานดานขาวกรองทางการเงินเกี่ยวกับ
การวิเคราะหรูปแบบวิธีการฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและแนวโนมการฟอกเงิน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการ
สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง ที่แสวงประโยชนจาก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. กํากับ ดูแล ผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมให
ปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวยการตอตานการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
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๑๓. การตรวจสอบผูมีหนาที่รายงานกรณีฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

๑๔. สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย และการสนับสนุนทางการเงิน
แกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงใหภาค
ธุรกิจ

๑๕. สงเสริมความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม
กฎหมายแบบมุงเปาไปยังกลุมที่มีความเสี่ยงสูง

๑๖. โครงการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง

๑๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง รวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

๑๘. สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการปองกัน
ตามความเสี่ยงขององคกรไมแสวงหากําไร

5. เสริมสรางความรูความเขาใจและ
ความตระหนักถึงผลกระทบของอาชญากรรม
การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย และการสนับสนุนทางการเงินแก
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 
แกเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน

7. รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการสรางความรูความ
เขาใจในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
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8. ระดับความสําเร็จของการจัดทํา/ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติดาน AML/CFT/CPF เพื่อแกไข
ขอบกพรองจากผลการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล

6. เสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรไมแสวงหากําไร 
(NPO) และประชาชน

๑๙. โครงการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง

20. โครงการเปนเจาภาพจัดประชุมยอย BIMSTEC

21. โครงการพัฒนาความรวมมือกับตางประเทศ

10. รอยละความสําเร็จของการแลกเปลี่ยนขอมูล
ดานการกํากับและตรวจสอบ

22. การบูรณาการความรวมมือดาน AML/CFT/CPF 
กับหนวยงานบังคับใช กม. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูมีหนาที่รายงาน NPO และภาคประชาชน

11. รอยละความสําเร็จของการใชขอมูลที่ไดรับแจง
เบาะแสจากประชาชนไปใชใหเกิดประโยชน 

23. โครงการพัฒนาระบบการรับเรื่องราวรองทุกข
แจงเบาะแสเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย

1. บังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1. โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการกับ
ทรัพยสินของผูกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงิน และกฎหมายอื่น

2. โครงการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานนอกพื้นที่
เพื่อหาความเชื่อมโยงประกอบการตรวจสอบและ
วิเคราะหขอมูลธุรกรรมในการดําเนินการตามกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และปฏิบัติงานอื่น
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา

ยุทธศาสตรที่ ๒ บังคับใชกฎหมายและบูรณาการการบังคับใชกฎหมายในการดําเนินการกับทรัพยสินในความผิดมูลฐานที่สอดคลองกับความเสี่ยงดานการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
ราย และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง และการสนับสนุนการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น

1. ผลการวิเคราะหธุรกรรมทางการเงิน
นําไปสูการดําเนินคดีตามกฎหมาย

1. จํานวนเรื่องที่ดําเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อ
พิจารณามีมติมอบหมาย

9. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรดาน AML/CFT/CPF โดยความรวมมือ
ทางวิชาการกับตางประเทศ
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2. จํานวนเรื่อง/รายชื่อ บุคคลที่มีพฤติการณเกี่ยวของ
กับการกอการราย หรือสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติใหสํานักงาน
 ปปง. สงเรื่อง/รายชื่อใหพนักงานอัยการยื่นคํารอง
ฝายเดียวตอศาลแพงใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนด

3. รอยละของจํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคํา
รองตอศาลแพงเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
เทียบกับจํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง. สงให

4. รอยละของจํานวนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของรับ
ไวและสามารถดําเนินการกับผูกระทําความผิดเทียบ
กับจํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง. สงให

4. โครงการตรวจสอบ วิเคราะห สืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตาม
กฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น

5. จํานวนเรื่องที่มีการดําเนินการกับทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิด

6. รอยละของจํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการ
ยื่นคํารองตอศาลเทียบกับจํานวนเรื่องที่
สํานักงาน ปปง. สงให

7. รอยละของจํานวนเรื่องที่ไดดําเนินการใหการ
คุมครองแกผูใหถอยคํา เสนอคณะกรรมการธุรกรรมมี
คําสั่งเทียบกับจํานวนเรื่องที่ไดรับ

6. งานดําเนินการคุมครองพยาน

8. รอยละความสําเร็จของการตรวจพิสูจนหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส

2. ตรวจพิสูจนหลักฐานอิเล็กทรอนิกสและ
ตรวจสอบการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี

7. งานตรวจพิสูจนหลักฐานอิเล็กทรอนิกส

9. รอยละความสําเร็จของการประสานขอมูล
เครือขายโทรศัพทหรือเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการ
สืบสวนสอบสวน

8. งานประสานขอมูลเครือขายโทรศัพทหรือเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อการสืบสวนสอบสวน

2. ผลการดําเนินคดีกับทรัพยสินในความผิด
มูลฐานที่สอดคลองกับความเสี่ยงดานการ
ฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย และการสนับสนุนทางการเงิน
แกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูงมากขึ้น

3. โครงการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

5. โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดําเนินการกับ
ทรัพยสินของผูกระทําความผิดทุกมูลฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงิน



เปาประสงค ตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

10. รอยละความสําเร็จของการตรวจสอบการกระทํา
ความผิดทางเทคโนโลยี

9. งานตรวจสอบการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี

11. รอยละของจํานวนเรื่องที่ไดดําเนินคดีฟอกเงิน
กับผูกระทําความผิดเทียบกับจํานวนเรื่องที่ไดรับ

10. การบูรณาการจับกุมผูกระทําความผิดอาญาฐาน
ฟอกเงิน

12. จํานวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการในคดีอาญา
ฐานฟอกเงินอยางสอดคลองกับความเสี่ยง

11. งานดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

4. คุมครองสิทธิผูเสียหายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

13. รอยละของจํานวนเรื่องที่ดําเนินการเพื่อคุมครอง
สิทธิผูเสียหายที่สงใหพนักงานอัยการเทียบกับจํานวน
เรื่องที่ไดรับ

4. คุมครองสิทธิผูเสียหายที่ไดรับผลกระทบ
จากการกระทําความผิด

12. การดําเนินการคุมครองสิทธิผูเสียหายที่ไดรับ
ผลกระทบจากการกระทําความผิด

14. รอยละความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับ
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสิน 

13. การวัดผลความพึงพอใจของผูเกี่ยวของกับ
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยสิน

15. จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของกองบริหารจัดการทรัพยสิน

14. การรับเรื่องรองเรียนดานการบริหารจัดการทรัพยสิน

16. ระดับความสําเร็จของการเก็บรักษาทรัพยสินได
ครบถวนตามบัญชีทรัพยสิน

15. การเก็บรักษาทรัพยสินไดครบถวนตามบัญชีทรัพยสิน

17. รอยละของจํานวนทรัพยสินที่ไดรับการบริหาร 16. การบริหารทรัพยสิน

18. รอยละเฉลี่ยของราคาทรัพยสินที่ขายไดสูงกวา
ราคาเริ่มตน

17. การขายทอดตลาดทรัพยสิน

19. ระดับความสําเร็จของการบริหารกองทุนการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

18. การบริหารกองทุนการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

5. ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยสินใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยสิน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

3. บูรณาการหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 
ในการสนับสนุนการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน

3. ยกระดับการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
 และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง



เปาประสงค ตัวชี้วัดยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการทบทวนกระบวนงานของสํานักงาน ปปง.

3. การจัดทําแผนปฏิรูปองคการและการดําเนินการตาม
ขอเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของหนวยงาน

4. โครงการจัดทําแผนดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน

6. การจัดฝกอบรม In - House Training 

3. ระดับความสําเร็จของการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
บุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง (AML/CFT/CPF)

7. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (AML/CFT/CPF)

3. มีระบบบริหารจัดการ ฐานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และสงเสริมการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู

3. พัฒนาระบบฐานขอมูล และเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานใหสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของสํานักงาน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖2 - 2566 และ
สถาปตยกรรมองคกรของสํานักงาน ปปง. 
รวมทั้งธรรมาภิบาลไอที (IT Governance)

9. โครงการพัฒนาดิจิทัล ปปง. ในสวนบริหารราชการ
สวนกลาง (ระยะที่ ๑)

10. โครงการปรับปรุงระบบที่มีปญหาใหสามารถใชงาน
ได ตอบสนองความตองการของผูใชงาน และมีความ

11. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของสํานักงาน ปปง.

1. ปรับปรุงโครงสรางและทบทวนกระบวนงาน
ของสํานักงาน ปปง.

1. โครงการปรับโครงสรางและจัดหาสถานที่ทําการ 
สํานักงาน ปปง. ในสวนกลางและภูมิภาค 

4. รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐาน

5. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. รอยละของบุคลากรที่ผานเกณฑการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให
รองรับการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาองคกร และบุคลากร ใหมีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล

1. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางและ
ทบทวนกระบวนงานของสํานักงาน ปปง.

1. โครงสรางองคกร กระบวนงาน และ
อัตรากําลังมีความเหมาะสมกับภารกิจ

2. บุคลากรมีขีดความสามารถที่เพียงพอตอ
การปฏิบัติงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง
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12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของสํานักงาน ปปง.

13. โครงการทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอร

14. โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อประกอบ
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

15. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในสํานักงาน ปปง.

16. โครงการบริหารจัดการความรูตามแผนการจัดการ
ความรู

4. นํานวัตกรรมมาสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลาง
สูงใหเกิดประสิทธิภาพ

7. ระดับความสําเร็จของการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เพื่อใหไดนวัตกรรม

5. สงเสริมและพัฒนางานวิจัยดานการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
และการสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

17. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูง

5. ระบบการบริหารจัดการภายในองคกร 
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

18. การดําเนินการตามเกณฑการประเมินความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ

19. แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของสํานักงาน ปปง. (ศปท.)

9. รอยละความเชื่อมั่นของประชาชนและผูเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.

20. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
พ.ศ. ๒๕๔๐

21. การสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอ
การปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.

6. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ

4. สรางสํานักงาน ปปง. ใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู

6. รอยละของจํานวนองคความรูที่มีการเผยแพร
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (KM Electronic)

8. รอยละความสําเร็จของการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA)



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 



 

ประมวลความตองการ ความคาดหวัง และขอเสนอแนะของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 
ในสวนที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สํานักงาน ปปง. 

ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

- การกําหนดแนวทาง
ของผูมีหนาท่ีรายงาน 

- การตรวจสอบเพ่ือ
ทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับลูกคา 

- การประเมินความ
เสี่ยงของผูมีหนาท่ี
รายงาน 

- การรับรายงานธุรกรรม 

- การวิเคราะหธุรกรรม 

- กรอบระยะเวลาในการ
รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัย (Suspicious 
Transaction Report: 
STR) ท่ีกําหนดไวไม
ยืดหยุน 

- กรณีความผิดมูลฐาน 
ท่ีตองรายงานธุรกรรม 
ท่ีตองสงสัยมายัง
สํานักงานโดยใหผูมี
หนาท่ีรายงาน
พิจารณา พบวา บาง
พฤติการณยังไมชัดเจน
วาเปนความผิดมูลฐาน
หรือไม เชน การฉอโกง
เปนปกติธุระ 

- นิยาม “ธุรกรรมท่ีมี
เหตุอันควรสงสัย”  

- ควรจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติใหมีความ
ชัดเจนเพ่ือใหผูมีหนาท่ี
รายงานสามารถปฏิบัติ
ตามไดโดยงาย อาทิ 
หลักเกณฑในการ
พิจารณาความผิด 
มูลฐาน/พฤติการณ
ของลูกคา/ขอมูลท่ีควร
ขอจากลูกคา เปนตน 

- ควรกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติใหเปนไปตาม
แนวทางของ 
Enhance Due 
Diligence: EDD 

- ควรปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติเรื่องการ
รายงาน STR ใหมี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- ปรับปรุงกฎหมาย
และแนวปฏิบัติให
สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล 

- ปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและ 
มีความเปนเอกภาพ 



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ท่ีหมายรวมถึง 
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร
เชื่อไดวากระทําข้ึนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหตอง 
ตกอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ยังไมไดกําหนดให
ชัดเจนวาหลีกเลี่ยง
อะไร ทําใหผูมีหนาท่ี
รายงานเกิดความสับสน 

- กฎหมายไมชัดเจน 
ทําใหผูมีหนาท่ีรายงาน
อาจถูกดําเนินคดีได 

- ภาคเอกชนมีขอจํากัด
ในการหาขอมูลผูรับ
ผลประโยชนท่ีแทจริง
กรณีนิติบุคคล 

ความทันสมัยและ
ชัดเจน 

- ควรแกไขประกาศของ
สํานักงาน ปปง. เรื่อง
ปจจัยในการพิจารณา
ความเสี่ยงใหมีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน 

- การกําหนดระยะเวลา 
ในการรายงานธุรกรรม 
ท่ีตองสงสัย ควรนํา
ปริมาณของลูกคาของ
สถาบันการเงินมา
ประกอบการพิจารณาดวย 

- ควรผอนปรนการทํา  
ความรูจักลูกคา ( 
KYC) กรณีผลิตภัณฑท่ี
มีความเสี่ยงต่ํา หรือ
ผลิตภัณฑท่ีมีการ
บริหารความเสี่ยงแลว 

- ควรแกไข/ปรับปรุง
แนวทางปฎิบัติเรื่อง
การตรวจสอบเพ่ือ



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับลูกคา (CDD) 
โดยกําหนดให
หนวยงานภาครัฐเปน 
ผูหาขอมูลผูรับ
ผลประโยชนท่ีแทจริง 
ท้ังนี้ กรณีไมสามารถ 
หาขอมูลตามข้ันตอน 
ท่ีกฎหมายกําหนดไว
ได ควรกําหนดให
ลูกคาสามารถ 
Declare ตัวเองได 

 

- มีหัวขอการรายงาน 
ท่ีไมจําเปนใน
แบบฟอรมรายงาน
ธุรกรรม STR  

- ไมไดรับ Feedback 
จากสํานักงาน ปปง. 
เก่ียวกับผลการ
รายงาน STR 

- ผูมีหนาท่ีรายงาน 

- ควรปรบัปรุงแบบฟอรม
การรายงานธรุกรรม 
STR  

- เพ่ิมการให 
Feedback เพ่ือผูมี
หนาท่ีรายงานทราบวา
มีประเด็นตองแกไข
ปรับปรุงหรือไม หรือ
อาจจะกําหนดใหมี

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- กํากับ ดูแล ผูมีหนาท่ี
รายงานธุรกรรมให
ปฏิบัติไดถูกตองตาม
กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงินและกฎหมายวา
ดวยการตอตานการ
สนับสนนุทางการเงิน

- การทบทวนตรวจสอบ
รายงานการทํา
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร
สงสัย 

- กําหนดแผนงานดาน
การกํากับและ
ตรวจสอบให
ครอบคลุมทุกกลุม 
ผูมีหนาท่ีรายงานและ



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ยังปฏิบัติตามกฎหมาย 
ไมครบถวน เนื่องจาก 
การกํากับดูแลบาง 
ภาคธุรกิจยังไมเพียงพอ 

- เม่ือตรวจพบการทํา
ธุรกรรมท่ีชัดเจนวา
เปนการกระทํา
ความผิด แตไมมี
อํานาจในการอายัด
บัญชี 

- กอนการจดทะเบียน 
นิติบุคคล ไมสามารถ
ตรวจสอบไดวา
กรรมการมีความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวของกับการฟอก
เงินหรือไม 

ตัวอยาง หรือ 
Internal Sharing 
Information เพ่ือจะ
ไดเขาถึงไดงาย และ
เขาใจอยางท่ัวถึง 

- เพ่ิมการกํากับดูแลใหผู
มีหนาท่ีรายงานปฏิบัติ
ตามกฎหมายให
ครบถวน 

- ควรกําหนดใหมี
หนวยงานท่ีสามารถทํา
การอายัดบัญชีไดทันที 

- ควรหาแนวทางรวมกับ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 
ในการเพ่ิมมาตรการ
กํากับตรวจสอบ 
นิติบุคคลโดยเฉพาะ 
ในข้ันตอนจดทะเบียน 
เพ่ือไมใหอาชญากร
เขามาตั้งบริษัทได 

- ผลักดันใหผูมีหนาท่ี
รายงานทุกกลุมอยูใน

แกการกอการราย
และการแพรขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 

เหมาะสมกับระดับ 
ความเสี่ยง 

- ดําเนินการประเมิน 
ความเสี่ยงดานการ 
ฟอกเงินการสนับสนุน
ทางการเงินแกกอการ
ราย และการสนับสนุน
ทางการเงินแกการ
แพรขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลางสูง 

- การตรวจและ
ประเมินผล 
ความเสี่ยงดาน 
AML/CFT/CPF ของ 
ผูมีหนาท่ีรายงาน 

- การตรวจสอบผูมี
หนาท่ีรายงานกรณีฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และ
กฎหมายวาดวย 



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
รูปแบบสมาคม 
เพ่ือประโยชนในการ
เผยแพรรายงานตาม
กฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

- การปฏิบัติหนาท่ีของ 
ผูมีหนาท่ีรายงานตาม 
กฎหมายการปองกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงินควรกําหนดให
เริ่มดําเนินการพรอม
กัน เนื่องจากมีผลตอ
การไดเปรียบ
เสียเปรียบกันในการ
ดําเนินธุรกิจ 

- การลงโทษทาง
กฎหมายกับผูมีหนาท่ี
รายงาน ควรใช
มาตรฐานเดียวกัน 

 
 

การปองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย 
และการแพรขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายลางสูง 



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

- ผูประกอบธุรกิจ
แลกเปลี่ยนเงิน 
บางประเภท เชน 
โรงแรม ขาดความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายฟอกเงิน 

- ผูมีหนาท่ีรายงานยัง
ขาดความเขาใจในการ
รายงานการทําธุรกรรม 

- ผูมีหนาท่ีรายงานบาง
ธุรกิจไมแนใจวาควร
รายงาน STR หรือไม 
เนื่องจากไมทราบวา 
เปนความผิดมูลฐาน
หรือไม 

- จัดอบรมใหกับผูมี
หนาท่ีรายงาน โดย
เนนใหกับภาคเอกชน
ใหมีความรูความเขาใจ
ในการรายงานธุรกรรม 

- เผยแพรใหความรูกับ
กลุมผูมีหนาท่ีรายงาน 
ทุกกลุม 

- จัดทําสื่อเพ่ือเปนคูมือ 
ในการดําเนินการให
ครอบคลุมผูมีหนาท่ี
รายงานทุกกลุม 

- ประชาสัมพันธใหผูมี
หนาท่ีรายงานทราบถึง
หนาท่ีของตนในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
การปองกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงินอยางพรอมเพรียงกัน 

 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- เสริมสรางความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับ
ความเสี่ยงและการ
ประเมินความเสี่ยง 
ดานการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทาง
การเงินแกการ 
กอการราย และการ
สนับสนุนทางการเงิน
แกการแพรขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายลางสูงให 
ภาคธุรกิจ 

 

- สงเสริมความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับ
ความเสี่ยงและการ
ประเมินความเสี่ยง 
ดานการฟอกเงิน 
การสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการ
รายและการสนับสนุน 
ทางการเงินแก 
การแพรขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลางสูง 
ใหภาคธุรกิจ 

- สงเสริมความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายแบบ 
มุงเปาไปยังกลุมท่ีมี 
ความเสี่ยงสูง 



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

- ไมมีศูนยขอมูลบุคคล 
ท่ีมีสถานภาพการเมือง 
(Politically Exposed 
Persons: PEP) เพ่ือ
ทํา KYC/CDD 

- ไมมีฐานขอมูลกลาง  
กรณีผูรับผลประโยชน 
ท่ีแทจริง  (Beneficial 
Owners: BO)  

- มีความลําบากในการ
ตรวจสอบ BO และ 
บุคคลผูมาทําธุรกรรม
แทน 

- ภาคเอกชนมีขอจํากัด 
ในการหาขอมูลผูรับ
ผลประโยชนท่ีแทจริง
กรณีนิติบุคคล 

- มีระบบฐานขอมูลท่ีไม
เพียงพอท่ีจะทําให
สํานักงาน ปปง. ใชใน
การวิเคราะหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ควรจัดใหมีศูนยขอมูล
ของ PEP หรือกําหนด
ตําแหนงท่ีเปน PEP 
ในแนวทางปฏิบัติให
ชัดเจน 

- พัฒนาฐานขอมูลกลาง
ของรัฐใหเปนฐาน
เดียวกัน 

- การขอขอมูลการทํา
ธุรกรรมตางๆ มีตนทุน
ทางทุนทรัพยและ
ทรัพยากรบุคคล  
จึงควรรวบรวมขอมูล
เหลานี้ไวในท่ีเดียวกัน 

- ควรจัดเก็บขอมูล BO 
ในฐานขอมูลของ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

- ควรเพ่ิมฐานขอมูล 
ท่ีสํานักงาน ปปง. 
สามารถเขาถึงได
โดยตรง เชน ตม. หรือ 
World Check 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- พัฒนาระบบฐานขอมูล 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุน
การปฏิบัติงานให
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ปจจุบันไดมีการพัฒนา
ฐานขอมูลกลางของรัฐ 
ใหเปนฐานเดียวกัน 
โดยใชกลไก Linkage 
Center 



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

- การดําเนินคดีทาง
แพงและการ
ดําเนินคดีอาญาฐาน
ฟอกเงิน 

- การพิสูจนคดีอาญา  
มีมาตรฐานการพิสูจน 
ท่ีตางกับคดีทางแพง 
โดยจะตองพิสูจนไดถึง
เจตนาของผูกระทํา
ความผิด จึงจะสามารถ
ลงโทษผูกระทําความผิด
ได ดังนั้น สํานวนการ
สอบสวนจะตองมี
พยานหลักฐานหนัก
แนนเพียงพอ 

- คําสั่งยึด/อายัด
ชั่วคราว ของสํานักงาน 
ปปง. มาถึงผูมีหนาท่ี
รายงานลาชา ใน
บางครั้งมาถึงในเวลา
ใกลปดทําการ 

- แกไขกฎหมาย
กําหนดใหพนักงาน
เจาหนาท่ี ปปง. เปน
พนักงานสอบสวนรวม 
หรือเปนพนักงาน
สอบสวนในความผิด
อาญาฐานฟอกเงิน
โดยตรง 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- ปรับปรุงกฎหมาย
และ 
แนวปฏิบัติให
สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล 
 

- แกไข เพ่ิมเติม 
ปรับปรุงบทบัญญัติ 
กฎหมายและอนุ
บัญญัติท่ีเก่ียวของให
สอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและ 
มีความเปนเอกภาพ 

- เผยแพรความรู
เก่ียวกับ กฎหมาย
ปองกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน เพ่ือเสริมสราง 
องคความรูในการ
ดําเนินคดีอาญาฐาน 
ฟอกเงินใหกับ
พนักงานสอบสวน 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- เสริมสรางความรู
ความเขาใจและความ
ตระหนักถึงผลกระทบ
ของอาชญากรรมการ
ฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย 
และการสนับสนุนทาง
การเงินแกการแพร
ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายลาง
สูง แกเครือขายความ
รวมมือทุกภาคสวน 

- โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
การบูรณาการการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมาย
วาดวยการปองกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวุธท่ีมี
อานภุาพทําลายลางสูง 
รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของ 



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

- เพ่ิมอัตรากําลัง ปปง.  
ใหสามารถรองรับ
ภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- ปรับปรุงโครงสราง
และทบทวน
กระบวนงานของ
สํานักงาน ปปง. 

- โครงการปรับ
โครงสรางและจัดหา
สถานท่ีทําการ 
สํานักงาน ปปง.  
ในสวนกลางและ
ภูมิภาค 

  - บูรณาการการทํางาน
รวมกันและประสานงาน
รวมกัน ท้ังแบบ
ทางการและไมเปน
ทางการ เพ่ือใหการ
ดําเนินการเก่ียวกับ
ทรัพยสินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- บูรณาการหนวยงาน 
บังคับใชกฎหมายใน
การสนับสนุนการ
ดําเนินคดีอาญาฐาน
ฟอกเงิน 

- การบูรณาการจับกุม
ผูกระทําความผิด
อาญาฐานฟอกเงิน 

- งานดําเนินคดีอาญา
ตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

- การจัดทําคูมือและ
แนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินคดีอาญาฟอก
เงินสําหรับหนวยงาน 
บังคับใชกฎหมาย  
(ตามแผนการ
ดําเนินงานในการ
พัฒนางานดาน
วิชาการ) 

  - ผลักดันใหมีการออก
คูมือหรือแนวทางการ
ดําเนินการดําเนินคดี
อาญาฟอกเงิน 
พรอมยกกรณีตัวอยาง 
ท้ัง ๒๖ ความผิดมูลฐาน 

  



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

- การดําเนินการตาม
ระเบียบวาดวยการ
ประสานงานฯ 

- เนื่องจากสํานักงาน 
ปปง. มีสํานักงาน
เฉพาะสวนกลาง ไมมี
หนวยงานสวนภูมิภาค 
อาจทําใหยากตอการ
ประสานงาน 

- กําหนดใหมีเจาหนาท่ี
ประสานงานระหวาง
หนวยงานเปนการ
เฉพาะ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- เสริมสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
องคกรไมแสวงหา
กําไร และประชาชน 

- การบูรณาการความ
รวมมือดาน 
AML/CFT/CPF กับ
หนวยงานบังคับใช 
กม. และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ ผูมีหนาท่ี
รายงาน NPO และ 
ภาคประชาชน 

- การดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. :  
การบูรณาการความ
รวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
กฎหมาย  

- จัดใหมีสํานักงาน 
ปปง. สวนภูมิภาคเพ่ือ
ประสานงานกับ 
ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับความผิดมูลฐานให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- ปรับปรุงโครงสราง
และทบทวน
กระบวนงานของ
สํานักงาน ปปง. 

- โครงการปรับ
โครงสรางและจัดหา
สถานท่ีทําการ 
สํานักงาน ปปง.   
ในสวนกลางและ
ภูมิภาค 



 

ขอมูลท่ีสะทอนจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความเกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตร ๕ ปฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปฯ 

ดาน ปญหา/อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ/ 
แนวทางแกไข 

ยุทธศาสตร กลยุทธ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

- ขอจํากัดในดาน 
การดําเนินการตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

- การคุมครองสิทธิ
ผูเสียหายในความผิด 
มูลฐานยังมีความเห็น
แยงระหวางสํานักงาน 
ปปง. และพนักงาน
อัยการในเรื่องการ
ตีความ 

- อาจเสนอตอ
คณะกรรมการ ปปง. 
เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
หรือสงเรื่องหารือ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ในประเด็น
ท่ีสํานักงาน ปปง. 
และอัยการมี
ความเห็นตางกัน 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

- ปรับปรุงกฎหมาย
และแนวปฏิบัติให
สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล 

- แกไข เพ่ิมเติม 
ปรับปรุงบทบัญญัติ 
กฎหมายและอนุ
บัญญัติท่ีเก่ียวของ 
ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลและ 
มีความเปนเอกภาพ 

- อาจกําหนดใหมีการ
ทบทวนแกไข
กฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานภายใน
สํานักงาน ปปง. 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 



ที่ ตัวชี้วัด งปม. ป 2561 คาเปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

รหัสตัวชี้วัด
งบประมาณ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่

หมายเหตุ 
(กรณีตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลง)

1 จํานวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห สืบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมาย
ฟอกเงิน

1,000 เรื่อง ขก. งปม. 12 2

2 จํานวนเรื่องที่สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการกับ
ผูกระทําความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือ
กฎหมายอื่น

490 เรื่อง ขก. งปม. 3 2

3 รอยละของจํานวนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของรับไวและ
สามารถดําเนินการไดเทียบกับจํานวนเรื่องที่สํานักงาน 
ปปง. สงให

รอยละ 100 ขก. งปม. 6 2

4 จํานวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
มูลฐาน

285 เรื่อง คด. 1 - 4 งปม. 9 2

5 จํานวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
มูลฐานยาเสพติด

150 เรื่อง คด. 1 - 4 งปม. 14 2

6 จํานวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
มูลฐานคามนุษย

35 เรื่อง คด. 1 - 4 งปม. 16 2

7 จํานวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
มูลฐานทุจริต

45 เรื่อง คด. 1 - 4 งปม. 18 2

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหวางตัวชี้วัดงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

กับตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร 5 ป ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ที่ ตัวชี้วัด งปม. ป 2561 คาเปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

รหัสตัวชี้วัด
งบประมาณ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่

หมายเหตุ 
(กรณีตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลง)

8 จํานวนเรื่องที่มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

58 เรื่อง คด. 1 - 4 งปม. 7 2

9 จํานวนเรื่องที่มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด

120 เรื่อง คด. 1 - 4 งปม. 15 2

10 จํานวนเรื่องที่มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานคามนุษย

12 เรื่อง คด. 1 - 4 งปม. 17 2

11 จํานวนเรื่องที่มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานทุจริต

10 เรื่อง คด. 1 - 4 งปม. 19 2

12 จํานวนเรื่องที่สงใหพนักงานอัยการเพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยสิน

170 เรื่อง คด. 1 - 4 งปม. 1 2 จํานวนเรื่องที่มีการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด

13 รอยละของจํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคํารอง
ตอศาลเทียบกับจํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง. สงให

รอยละ 96 คด. 1 - 4 งปม. 4 2

14 จํานวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินการรองทุกขกลาวโทษในคดีอาญา
ฐานฟอกเงิน

20 เรื่อง กม. งปม. 8 2 จํานวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินการในคดีอาญาฐานฟอกเงินอยางสอดคลอง
กับความเสี่ยง

15 จํานวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห สืบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

85 เรื่อง ขก. งปม. 10 2 จํานวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห สืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการตามกฏหมายวาดวยการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง



ที่ ตัวชี้วัด งปม. ป 2561 คาเปาหมาย
หนวยงาน
รับผิดชอบ

รหัสตัวชี้วัด
งบประมาณ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรที่

หมายเหตุ 
(กรณีตัวชี้วัดที่มีการเปลี่ยนแปลง)

16 จํานวนเรื่อง/รายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณเกี่ยวของกับ
การกอการรายหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติใหสํานักงาน ปปง.
สงเรื่อง/รายชื่อใหพนักงานอัยการยื่นคํารองฝายเดียวตอ
ศาลแพงใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนด

30 เรื่อง ขก. งปม. 2 2

17 รอยละของจํานวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคํารอง
ตอศาลแพงเพื่อประกาศรายชื่อเปนบุคคลที่ถูกกําหนด
เทียบกับจํานวนเรื่องที่สํานักงาน ปปง. สงให

รอยละ 90 ขก. งปม. 5 2

18 รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการอบรมหรือสัมมนา
มีความรูความเขาใจในการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและสามารถนําไปใชประโยชนได

รอยละ 96 นย./กส./สอ. งปม. 11 1 รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการอบรมหรือสัมมนา
มีความรูความเขาใจในการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน การปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (นย./กส./สอ./คท.)

19 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ 5 ศท. งปม. 13 3

อื่นๆ
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