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๑.  เลขที่โครงการ  
                       - 

๒. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  
ส่วนพัฒนาบุคลากร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)  

๓. หลกัการและเหตุผล 
 การตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความสําคัญสืบเนื่องมาจาก
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
ค.ศ. ๑๙๘๘ หรือเรียกโดยย่อว่า “อนุสัญญาเวียนนา ค.ศ. ๑๙๘๘” ซึ่งมีมาตรการต่างๆในการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติด เช่น การส่งมอบยาเสพติดภายใต้การควบคุม (Controlled Delivery) การริบทรัพย์สิน (Confiscation) และ
กฎหมายฟอกเงิน (Money laundering) เป็นต้น ซึ่งประเทศต่างๆที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้จะต้องมีกฎหมายภายในรองรับ
ก่อน สําหรับประเทศไทย มีกฎหมายต่างๆรองรับแล้วเกือบทั้งหมด ยกเว้นกฎหมายฟอกเงิน  ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๒ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๙ ก วันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ และจดัต้ัง
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอํานาจหน้าที่ 
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ 
รวมทั้งรับรายงานธุรกรรมและแจ้งตอบการรับรายงาน เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับการทําธุรกรรม เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ให้
การศึกษาและอบรมในด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการ
จัดโครงการอบรม เผยแพร่ความรู้ และปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

ด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความสําคัญในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม            
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลต่อความสําเร็จในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ฯจึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามบทบาท ภารกิจ และสภาวการณ์ต่างๆ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งต้ัง การปฏิบัติ
หน้าที่ และการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน           
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้ผู้ที่ได้รับด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีความสําคัญในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลต่อความสําเร็จในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึง
ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาท ภารกิจ และสภาวการณ์ต่าง ๆ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งต้ัง 
การปฏิบัติหน้าที่ และการกํากับดูแลการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ต้องผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่            
ตามหลักสูตรที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด จึงจะสามารถออกบัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ และสามารถปฏิบัติงานได้โดยสมบูรณ์  



    ๒ 

 

      ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อให้สามารถนําความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับ
จากการอบรม ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  
๔. วัตถุประสงค์ 

      ๔.๑ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
      ๔.๒ เพื่อให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนําเทคนิค ทักษะ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 
      ๔.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน  ๑๑๐   คน ประกอบด้วย ข้าราชการสํานักงาน ปปง. สํานักบังคับคดีอาญาและ
บังคับใช้กฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

ผลการดําเนินงาน  ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจํานวน ๑๐๔ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ สํานักงาน ปปง. จํานวน ๓๔  
คน  และข้าราชการในสังกัดสํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๗๐ คน (เป้าหมาย ๑๑๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๕ 
๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต 

  ๖.๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง ระเบียบ 
และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนําเทคนิค ทักษะ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ 
๗. ผลลัพธ์ (Outcome) 

 สํานักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย 

๘. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสามารถนําความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและนํามา
ปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงาน ปปง. ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

ผลการดําเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสามารถนําความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และนํามาปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงาน ปปง. ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐    
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๙. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสํานักงาน ปปง. 
๙ .๑  แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติการ  ๕  ปี  ของสํ านักงาน  ปปง .  (พ .ศ .  ๒๕๕๕  - ๒๕๕๙ )           

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจ 

๑๐. วิธีการดาํเนนิโครงการและวิทยากร ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ วิธีการดําเนินโครงการ 

           ๑๐.๑.๑ บรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ           
จากภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยาย  ดังนี้   

๑. หัวข้อ “ที่มา หลักการ สาระสําคัญและบทบาทอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน” 
๒. หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่” 
๓. หัวข้อ “หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” 
๔. หัวข้อ “การตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการทําธุรกรรม” 
๕. หัวข้อ “การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน” 
๖. หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน”        
๗. หัวข้อ “ขั้นตอนการดําเนินการในชั้นพนักงานอัยการคดีทรัพย์สินและคดีอาญาฐานฟอกเงิน” 
๘. หัวข้อ “ ขั้นตอนการดําเนินการในชั้นศาลการรับฟังพยานหลักฐาน” 

            ๑๐.๑.๒ อภิปรายและซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล - ข่าวสาร ประสบการณ์การทํางานตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยวิทยากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ประกอบด้วยหัวข้ออภิปราย ดังนี้       

            ๑.  หัวข้อ “การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (แพ่ง/อาญา)” 
   ๒. หัวข้อ “ขั้นตอนการดําเนินการในชั้นพนักงานอัยการ คดีทรัพย์สินและคดีอาญาฐานฟอกเงินขั้นตอน

การรับฟังพยานหลักฐาน” 
                ๑๐.๑.๓   ฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย เพื่อให้ผู้รับการอบรม ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ เทคนิค ทักษะ วิธีการ ดําเนินการ           
จากกรณีศึกษา เรื่อง  การสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน  
                      ๑๐.๒ วิทยากร 
              ๑๐.๒.๑  วิทยากรบรรยาย  ประกอบด้วย   
    ๑.  นายวิทยา นีติธรรม (สํานักกฎหมาย สํานักงาน ปปง.) 
                           ๒.  นางขนิษฐา สารพิมพา (สํานักงาน ก.พ.) 
    ๓.  น.ส.บังอร จงเลิศตระกูล (สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน) 
    ๔.  พ.ต.ท.ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์ (สํานักข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน สํานักงาน ปปง.) 
    ๕.  นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์ (สํานักคดี สํานักงาน ปปง.) 
    ๖. นางกรกมล  ดิษยธรรม (สํานักบริหารจัดการทรัพย์สิน สํานักงาน ปปง.) 
    ๗. นายนภดล บุญศร  (สํานักงานอัยการสูงสุด) 
    ๘.  นายปกาศิต เหลืองทอง  (สํานักงานอัยการสูงสุด) 
                           ๙.  นายสุรพันธ์  อรัญนารถ  (ศาลแพ่ง) 
  ๑๐.๒.๒  วิทยากร อภิปราย  ประกอบด้วย 
   ๑.  ร.ต.อ.หญิงสุวนีย์ แสวงผล (สํานักตรวจสอบและวิเคราะห์ สํานักงาน ปปง.) (ผู้ดําเนินการอภิปราย) 
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                          ๒.  นายชาญชัย  พงศ์ภัสสร  (สํานักภารกิจพิเศษ สํานักงาน ปปง.) 
   ๓.  นายปกาศิต เหลืองทอง (สํานักงานอัยการสูงสุด)  
   ๔.  นายสุรพันธ์  อรัญนารถ  (ศาลแพ่ง) 
              ๑๐.๒.๓ วิทยากรฝึกปฏิบัติจากภายนอกและภายใน ประกอบด้วย 

   ๑. นายนภดล   บุญศร     อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด  
   ๒. นายพนูศักด์ิ  อุทกภาชน ์   อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ สํานักงานอัยการสงูสุด 
  ๓. นายปกาศติ  เหลืองทอง  อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
  ๔. นางสาวกานดา  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการสูงสุด   
  ๕. นางสาวศภุกาญจน์  ตันตราภรณ์ อัยการประจํา สํานักงานอัยการสูงสุด 
  ๖. นายประยทุธ์  แก้วยอด           อัยการจังหวดัประจําสํานักงาน สํานักงานคดีพิเศษ ๓  

       ๗. นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย์   ผอ.สํานักคดี 
     ๘. นายชาญชัย  พงศ์ภัสสร ผอ.สํานักภารกิจพิเศษ 
     ๙. ร.ต.อ.หญิงสุวนีย์  แสวงผล ผอ.สํานักตรวจสอบและวิเคราะห์ 
   ๑๐. พ.ต.ท.ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์ ผู้แทนจากสํานักข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน 
   ๑๑. นางกรกมล  เทศงามถ้วน ผู้แทนจากสํานักบริหารจัดการทรัพย์สิน 
   ๑๒.  นางชลธิชา  ดาวเรือง  ผู้แทนสํานักภารกิจพิเศษ 
   ๑๓.  นางพัชรา  ไขแสง  ผู้แทนจากสํานักภารกิจพิเศษ 
   ๑๔.  นายพีรธร   วิมลโลหการ ผู้แทนจากสํานักภารกิจพิเศษ 
   ๑๕. พ.ต.ต.พีระพล  ยอดสนิท ผู้แทนจากสํานักคดี 
   ๑๖. นายประวิทย์  สันธนะวิทย์ ผู้แทนจากสํานักคดี 
   ๑๗. นายนพดล    อุเทน  ผู้แทนจากสํานักตรวจสอบและวิเคราะห์ 

๑๘. นางสาวพยุง  มะโหฬาร ผู้แทนจากสํานักกฎหมาย    
๑๑. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กลุม่เป้าหมาย  

รายละเอียด แผนการดาํเนนิงาน ผลการดําเนนิงาน คิดเปน็
เปอรเ์ซ็นต ์

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย  ๑๔๐ คน ๑๓๒ คน ๙๔.๒๙ 

-  รกท.ลปง. (ประธาน/รอง ลปง.)  ๑ คน ๑ คน  

-  วิทยากรจากภายในและภายนอก   ๒๔ คน ๒๒  คน  

-  เจ้าหน้าที่โครงการ ๕ คน           ๕  คน  

-  ผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก ๗๒ คน ๗๐ คน  

-  ข้าราชการ ปปง.  ๓๘ คน ๓๔ คน  

รวมผู้เข้ารบัการอบรม ๑๑๐ คน ๑๐๔ คน ๙๔.๕๕ 

๒. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ๓๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท  ๓๙๓,๖๔๐  บาท  ๙๙.๙๑  

๓. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ ๒,๘๑๔.๒๙ บาท ๒,๙๘๒.๑๒ บาท ๑๐๕.๙๖ 
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๑๒. ระยะเวลาดําเนินการและสถานที ่
 ระยะเวลา ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
๑๓. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับความช่วยเหลือจาก TCAS  สําหรับจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานเจ้าหน้าที่             
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒” งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๓๙๔,๐๐๐ บาท               
(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ผลการดําเนินงาน  รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น ๓๙๓,๖๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑ 
คงเหลือเงินจํานวน ๓๖๐ บาท 

๑๔. การติดตามประเมินผล 

 ๑๔.๑  ผลการประเมินจากการตอบแบบแบบประเมินของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๑๔.๒  การวัดผลการฝึกอบรม  โดยการประเมินผลจากแบบประเมินก่อนเข้าฝึกอบรมระหว่างฝึกอบรมและ

หลังฝึกอบรม จึงจะได้รับวุฒิบัตร โดยมีเงื่อนไขการผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมหลักสูตร ดังนี้ 
     ๑) ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของเวลาการอบรมทั้งหมด 
     ๒) ต้องมีผลคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ ( ๑๓/๒๐ คะแนน)    
ผลการดําเนินงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจํานวน ๑๐๔ คน จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน ๑๐๔ คน มีความรู้

ความเข้าใจเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยประเมินจากคะแนนแบบประเมินก่อนเข้าฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม         

๑๕. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล พร้อมกําหนดแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน ในการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ การจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่           
การออกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ การจัดทําคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงหลักสูตรการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่           
ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

๑๖. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. หน่วยงานของรัฐ 

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

๑. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

๑ นายโกมล พรมเพ็ง 
ผู้อํานวยการสํานักบังคับคดีอาญาและ

บังคับใช้กฎหมาย 
๐๘๑-๙๐๙๑๑๓๗ komol@moj.go.th 

๒ นายศิวัช ชาวบางงาม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

พิเศษ 
 siwat.c@moj.go.th 

๓ นางอ้อยทิพย์ รัตนโกสุม นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ  oiytip@moj.go.th 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

๔ นายวีระพงศ์ คํานึง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๕-๑๒๔๑๑๔๒ 
Veerapong

๔๑๘๐@gmail.com 

๕ พ.อ.ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ   

๖ นายธนาวิช ลิ้มวัฒนา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๖-๖๒๑๘๘๔๐ Tanawit_law@hotmail.com 

๗ น.ส.ศศินันท ์ บุญใหญ่ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๙-๗๒๔๖๖๙๑  

๘ ส.ต.ท.นัฐพงษ์ พาสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๙-๗๑๔๐๖๙๕ Nfuture_๕๖๗@hotmail.com 

๙ นายนราพัฒน์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๕-๑๒๓๔๕๑๙ Narapat_w@yahool.com 

๑๐ นายสหราช เกษอินทร์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๐-๐๑๗๗๑๗๗ Kesin๘๘@gmail.com 

๑๑ นายกฤติกร กสิกูรพงศ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๖-๑๐๔๑๙๗๕ Tik๓๓@yahool.com 

๑๒ พ.ต.ท. ธัญญะ ระย้า นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๗-๗๐๒๗๖๗๐ 
Thanya_thaimarshals 

@hotmail.com 

๑๓ นายวิษุวัต คามพิทักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๗-๑๑๒๔๑๔๑ wisuvatk@gmail.com 

๑๔ นายสวัสด์ิ นาสมฝัน นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๕-๔๗๙๔๒๕๕ sawat.๓๗๕@hotmail.com 

๑๕ นายไพรัตน์ ปัจจะวงษ ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๙-๗๑๑๖๐๘๑ 
Pairatpatchawogvg๐๙ 

@hotmail.com 

๑๖ นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๑-๓๙๘๓๗๘๗ sai.passapong@gmail.com 

๑๗ ส.ต.อ.ศานต์ชาต ิ ตึดสันโดษ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๑-๙๗๗๗๘๖๑ Sanchat๗๗@hotmail.com 

๑๘ ว่าท่ีร้อยโทสมยศ แย้มโสพิศ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๖-๕๕๒๖๔๘๔ sob_yot@hotmail.com 

๑๙ นายโยธิน บัวแก้ว นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๙-๔๕๕๙๘๗๘  

๒๐ นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๑-๙๕๐๕๓๓๗ am-la-a@hotmail.com 

๒๑ นายสุไฮลี เต๊ะตานี นักการข่าวชํานาญการ ๐๘๑-๐๙๓๗๙๗๖ ๑๔๔๗๘๖@hotmail.com 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

๒๒ นายศิริพงศ์ บรรจงแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ ๐๘๙-๕๓๙๘๓๑๑ djsiripong@hotmail.com 

๒๓ นางสาวอําภา ไชยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ๐๘๑-๘๐๓๔๓๖๗ ampa.c@hotmail.com 

๒๔ นายสุรพงษ์ ฉิมมณี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๑-๗๑๙๙๙๙๘ surapong_lawer@hotmail.com 

๒๕ นางสาวพีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ   

๒๖ นางอรทัย เพชรสันทัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ๐๘๑-๔๒๘๕๕๐๕ orathai.p@hotmail.com 

๒๗ นางประคอง ตรีศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ๐๘๘-๖๐๒๕๒๒๒ prkth@yahoo.com 

๒๘ นายสมพงษ์ พวงเงิน นิติกรชํานาญการ ๐๘๙-๐๕๕๕๘๑๙  

๒๙ นายมาโนชญ์ บุญประเสริฐ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๓-๑๓๖๗๙๗๔  

๓๐ น.ส.กรองยศ วัฒนภิรมย์ นิติกรปฏิบัติการ ๐๘๑-๙๐๗๗๓๔๕  

๓๑ นายนราวิทย์ ศักด์ิเพ็ชร นิติกรปฏิบัติการ ๐๘๔-๕๗๙๑๑๑๘  

๓๒ นางสาวปิ่นมนัส ขุนไกร นิติกรปฏิบัติการ ๐๘๑-๕๔๒๔๗๐๗ gukekai@hotmail.com 

๓๓ นายสุรศักด์ิ ศรีทองคํา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๔-๖๓๓๓๖๙๖ le_puisance@hotmail.com 

๓๔ นายอรรณพ หล่อประดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ   

๓๕ นายจิตชาญ วิชัยดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๙-๑๗๓๕๕๗๒ w.jitchan@hotmail.com 

๓๖ นายฐิตวัฒน์ ทัศนไตรลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๑-๒๗๐๒๖๐๖ titawat@hotmail.com 

๓๗ นายธมนต์ สีห์รา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๖-๗๔๒๕๘๖๒ thamon_seehra@hotmail.com 

๓๘ นายพชร ตะพานบุญ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๔-๑๐๐๑๕๖๑ manggndjii@hotmail.com 

๓๙ นายภักดี คงด้วง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๑-๗๙๑๑๙๙๗ dee.k@hotmail.com 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

๔๐ นายยุทธภูมิ ผลพัฒน์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๔-๓๗๙๙๐๖๔ Pa๖๕๖@hotmail.com 

๔๑ น.ส.วราภรณ ์ ชมมณี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๖-๑๘๒๖๐๕๖ love_ja-jar@hotmail.com 

๔๒ นายวิมล สุกหอม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๕-๑๓๒๒๓๑๓ huakrog@hotmail.com 

๔๓ นายวิวัฒน์ กิตติปัญญาวงษ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๓-๗๑๗๑๐๕๒ wiwat.noi@hotmail.com 

๔๔ ร.ต.ท.ศิริพงศ ์ ทองอารีย์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๔-๑๔๗๗๙๖๗  

๔๕ นายสมโภช สยมภาค นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๙-๗๘๔๔๙๘๗  

๔๖ นายสุทธินันท์ ทองทิพยา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๙-๕๑๑๙๕๗๙ Oat๖๖@hotmail.com 

๔๗ ร.อ.วิกร ทัพเป็นไทย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๑-๔๗๔๒๐๐๒ Pekerma๔๗@hotmail.com 

๔๘ นายพลภัทร ทับทิมเทศน์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๔-๗๓๓๑๓๙๙ chin_mararo@hotmail.com 

๔๙ นายสังวาร แปะทา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๒-๗๐๗๙๑๐๙ Pach๑๓๓๘@hotmail.com 

๕๐ นายวัชรพล นาถาดทอง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๖-๒๒๘๒๕๘๘ png@hotmail.com 

๕๑ นายสมบูรณ์ สังแท่น นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๔-๑๘๔๖๐๕๗  

๕๒ นายวีระพงษ์ บุนรสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๕-๗๔๐๑๙๓๕ nade-๒๕๒๗@hotmail.com 

๕๓ นายปรากรม ศรีจันทร์งาม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๕-๘๓๗๑๓๖๗  

๕๔ นายวิทยา คํานวล นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๗-๑๙๒๙๗๗๙  

๕๕ นายปฐมภพ หนวดคํา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๙-๐๕๒๙๖๒๗ dsi-๑๙๗๘@hotmail.com 

๕๖ นายนิติพล ภูหงษ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๙-๗๖๗๘๗๙ 
Nilipol

๒๐๐๐@hotmail.com 
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๕๗ นางสาวจันทร์ทินี จิตใหญ่ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๙-๑๙๕๒๒๑๓ resep_silver@hotmail.com 

๕๘ นางสาวสาวิตร ี ชูดวง นักการข่าวปฏิบัติการ ๐๘๓-๙๗๒๗๕๖๘ gimgim๒@hotmail.com 

๕๙ นายชินกฤต กองคํา นักการข่าวปฏิบัติการ ๐๘๙-๔๕๗๙๕๑๕ chinnakitk@hotmail.com 

๖๐ นางสาวฐิติกานต ์ วงศ์สัมพันธ์ นักการข่าวปฏิบัติการ ๐๘๕-๔๐๗๙๘๗๘ aoytawan@hotmail.com 

๖๑ นายอรรถพล อาศรมเงิน นิติกรปฏิบัติการ   

๖๒ นายพัฒน์พงษ์ ปานนิล นิติกรปฏิบัติการ ๐๘๙-๔๘๐๗๔๐๑ patpnl@hotmail.com 

๖๓ นางสาวพิมทอง จังโกฎิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๐๘๑-๔๔๕๐๔๑๙ Phimthong_j@hotmail.com 

๒. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   

๖๔ ร.ต.ท.ปฏิพล พิมานเมฆินทร์ รอง สว.กก.๒ บก.ปอท. ๐๘๔-๑๕๑-๙๙๕๐ bermmerb@hotmail.com 

๓. สํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   

๖๕ พ.ต.อ.ภัคพงศ์   สายอุบล ผกก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๐๘๑-๘๔๒-๓๕๓๕ p_saiubol@hotmail.com 

๖๖ พ.ต.ท.ศุภชาติ  พันธุมณิ สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๐๘๑-๕๕๙-๕๔๔๙ supachart.imm@gmail.com 

๖๗ ร.ต.อ.หญิง  ภารดี   หลีวิจิตร รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๐๘๗-๐๓๗-๓๓๒๒ 
Deedy

๒๕๑๐@hotmail.com 

๖๘ ว่าท่ีร.ต.อ.รัฐไกร  ประยูรศร รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๐๘๙-๗๙๕-๐๗๑๒ rattayo@hotmail.com 

๖๙ ร.ต.ท.ชูเกียรติ  พินิจมนตรี รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๐๘๔-๔๕๑๑๑๙๙ 
Footballthai๒๐๑๐ 

@hotmail.com 

๗๐ ว่าท่ี ร.ต.ต.ไมตรี  กิ่งสกุล รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๐๘๓-๙๖๕-๓๒๒๕ sunwoo_๑๙@hotmail.com 

รวมทั้งสิน้  ๗๐  คน 
 
 



    ๑๐ 

 

สํานักงาน ปปง. 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล               ตําแหน่ง 

     กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

๑ นางสาวศุภกาญณ์ หาญบาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

๒ นางสาวมัณฑนา อภัยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

สํานักบริหารกลาง 

๓ นางสาวจตุพร  เปี่ยมจิตรเมตตา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

๔ นายทรรศวรา   สงเคราะห์ผล นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

๕ นายทศพล   ศรไตรแก้ว นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

๖ นางณัชชา  เครือศุภมาศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

๗ นางสาวสุปราณย์ี   เทวะหา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๘ นางสาวฐิติวรดา   วงศ์ชิดวรรณ นิติกรปฏิบัติการ 

 
ส่วนสื่อสารองค์กร 

๙ นางสาวปาลิดา   เทียนพลกรัง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๐ นายภราดร   ทองประศาสน์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ์

๑๑ นางสาวนารีรัตน ์  เอี่ยมต้ังพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๒ นายกิติศักด์ิ   สีสด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

๑๓ นางวิภูสนา   ณ ถลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

สํานักคดี 

๑๔ นางเพชรรัตน์   เวชภูติ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๕ นายอดิศร กิจบํารุง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๖ นายชัยวัฒน์  เอี่ยมอุดมรักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๗ นายสุบิน   กลั่นกลิ่น นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๘ พันโทณัติพนธ์   สุขย่ิง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๙ นายรณชัย   เกิดมณี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๒๐ นายวิศิษฏ์   ศรีประเสริฐ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 



    ๑๑ 

 

๒๑ นายจักรพงศ์   ไล่ชะพิษ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

สํานักตรวจสอบและวิเคราะห ์

๒๒ นางสาวอรอนงค ์  ท่ังศรี นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๒๓ นายอภินันท์   นวลสุวรรณ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

 สํานักกํากับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๔ นายพุทธิพงษ์ ณัชชาลารุวิทย์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๒๕ นางสาวสุรีรัตน ์ ลิ้มเจริญ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๒๖ นางสาวนลินทิพย์ ศรีสิทธ์ิ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

สํานักภารกิจพิเศษ 

๒๗ นายพีรพล   มนต์ชัยกุล นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๒๘ นายพงษ์เทพ   ธนวัฒน์นิรันดร์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๒๙ นายเผ่าพงษ์   พรหมทอง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๓๐ นายกฤต สิงห์เหลือง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

สํานักภารกิจพิเศษ 

๓๑ นางกรองทอง สุเสารัจ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๓๒ นายธนสาร   ใจนา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๓๓ นายพิชิต   ดอกไม้ไฟ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๓๔ นายยุทธจักร   พิมโคตร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

รวมทั้งสิน้  ๓๔  คน 
 

ประธาน 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล               ตําแหน่ง 

๑ นายอรรณพ  ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร 

รวม ๑ คน 
 

วิทยากรภายนอก 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล               ตําแหน่ง หน่วยงาน 

๑ นางขนิษฐา   สารพิมพา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  

๒ นางสาวบังอร   จงเลิศตรากูล ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนานโยบายและมาตรการ  



    ๑๒ 

 

๓ นายนภดล   บุญศร อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสดุ สํานักงานอัยการสูงสุด 

๔ นายพูนศักด์ิ   อุทกภาชน์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ สํานักงานอัยการสูงสุด 

๕ นายปกาศิต   เหลืองทอง อัยการจังหวัดประจําสํานักงาน สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 

๖ นางสาวกานดา   ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด 

๗ นายสุรพันธ์    อรัญนารถ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพง่ ศาลแพ่ง 

๘ นางสาวศุภกาญจน์   ตันตราภรณ์ อัยการจังหวัดประจําสํานักงาน สาํนักงานคดีพิเศษ๔ สํานักงานอัยการสูงสุด 

๙ นายประยุทธ์ แก้วยอด อัยการจังหวัดประจําสํานักงาน สาํนักงานคดีพิเศษ๓  สํานักงานอัยการสูงสุด 

รวมทั้งสิน้ ๙  คน 
 

 
 

วิทยากรภายใน 

๑ นายอภิชาติ   ถนอมทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานักคดี สํานักงาน ปปง. 

๒ นายชาญชัย   พงศ์ภัสสร ผู้อํานวยการสํานักภารกิจพิเศษ สํานักงาน ปปง. 

๓ ร้อยตํารวจเอกหญิงสุวนีย์  แสวงผล ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห์ สํานักงาน ปปง. 

๔ นายวิทยา   นีติธรรม ปรท.ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สํานักงาน ปปง. 

๕ พันตํารวจโท ธีรพงษ์   ดุลยวิจารณ์ ผู้อํานวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน สํานักงาน ปปง. 

๖ นางกรกมล   เทศงามถ้วน ผู้อํานวยการส่วนจัดเก็บและรักษาทรัพย์สิน สํานักงาน ปปง. 

๗ นางชลธิชา   ดาวเรือง ผู้อํานวยการส่วนภารกิจพิเศษ ๑ สํานักงาน ปปง. 

๘ นางพัชรา   ไขแสง นิติกรชํานาญการ ส่วนภารกิจ ๓ สํานักงาน ปปง. 

๙ นายพีรธร   พิมลโลหการ ผู้อํานวยการส่วนภารกิจพิเศษ ๕ สํานักงาน ปปง. 

๑๐ พันตํารวจตรี พีระพล   ยอดสนิท ผู้อํานวยการส่วนคดีแพ่ง ๒ สํานักงาน ปปง. 

๑๑ นายประวิทย์   สันธนะวิทย์ 
นิติกรชํานาญการ ส่วนคดีอาญาและคุ้มครองสิทธิ
ผู้เสียหาย 

สํานักงาน ปปง. 

๑๒ นายนพดล   อุเทน ผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ๔ สํานักงาน ปปง. 

๑๓ นางสาวพยุง   มโหฬาร นิติกรชํานาญการ ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา สํานักงาน ปปง. 

รวมทั้งสิน้  ๑๓  คน 

 

 

 



    ๑๓ 

 

เจ้าหน้าที่โครงการ 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล               ตําแหน่ง 

๑ ร้อยตํารวจเอก ไพรัตน์   เทศพานิช รกท.ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

๒ นางนวลจันทร ์  โพธิ์ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

๓ นางอรอุมา   คงเพ็ชร์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๔ นายเทพสุรีย์  พฤกษาสิทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีประจําส่วนพัฒนาบุคลากร 

๕ นางสาวอัจฉรา   คันธรักษ์ เจ้าหน้าท่ีประจําส่วนพัฒนาบุคลากร 

รวมทั้งสิน้ ๖  คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๔ 

 

 
 

 
 
 
 

๑๗. สรุปผลการประเมิน 
แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒” ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา TCAS  
(ฝึกอบรมหลักสูตร“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการปรับปรุง  
  และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต่อไป  
ตอนที่ ๑ โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
เกณฑ์การประเมิน : ระดับ  ๕  =  มากที่สุด  ระดับ  ๔  =  มาก   ระดับ  ๓  =  ปานกลาง   ระดับ  ๒  =  น้อย ระดับ  ๑  =  น้อยที่สุด 

เกณฑ์การประเมิน รายการประเมิน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. วิทยากร  
๑.๑ หัวข้อบรรยาย : “ท่ีมา หลักการ สาระสาํคัญและบทบาทอํานาจหน้าท่ี ของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน 

     

๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่บรรยาย ๕๙.๑๕ ๓๓.๘๐ ๗.๐๔   
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๔๓.๖๖ ๔๓.๖๖ ๑๑.๒๗ ๑.๔๑  
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๔๐.๘๕ ๔๐.๗๐ ๗.๐๔ ๑.๔๑  
๑.๒ หัวข้อบรรยาย : บรรยาย เรื่อง  : คุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเจ้าหน้าท่ี      
๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่บรรยาย ๒๖.๗๖ ๔๖.๔๘ ๑๖.๙๐ ๗.๐๔ ๒.๘๒ 
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๑๙.๗๒ ๓๓.๘๐ ๓๐.๙๙ ๙.๘๖ ๕.๖๓ 
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๑๙.๗๒ ๓๐.๙๙ ๒๙.๕๘ ๑๒.๖๘ ๗.๐๔ 
๑.๓ หัวข้อบรรยาย : บรรยาย เรื่อง  : หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม      
๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่บรรยาย ๓๓.๘๐ ๔๙.๓๐ ๑๔.๐๘ ๑.๔๑ ๑.๔๑ 
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๒๒.๕๔ ๕๐.๗๐ ๒๑.๑๓ ๒.๘๒ ๒.๘๒ 
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๒๕.๓๕ ๔๙.๓๐ ๒๑.๑๓ ๒.๘๒ ๑.๔๑ 
๑.๔ หัวข้อบรรยาย : บรรยาย เรื่อง  : การตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการทําธุรกรรม      
๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่บรรยาย ๖๖.๒๐ ๒๙.๕๘ ๔.๒๓   
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๕๗.๗๕ ๓๕.๒๑ ๗.๐๔   
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๔๖.๔๘ ๔๖.๔๘ ๗.๐๔   
๑.๕ หัวข้อบรรยาย : บรรยาย เรื่อง : การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมาย
ฟอกเงิน      

๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่บรรยาย ๖๖.๒๐ ๒๙.๕๘ ๒.๘๒  ๑.๔๑ 
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๕๐.๗๐ ๔๒.๒๕ ๕.๖๓  ๑.๔๑ 
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๕๖.๓๔ ๓๖.๖๒ ๗.๐๔   
๑.๖ หัวข้อบรรยาย : บรรยาย เรื่อง : การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอก
เงิน      

๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่บรรยาย ๕๗.๗๕ ๓๒.๓๙ ๘.๕๔  ๑.๔๑ 
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๓๓.๘๐ ๕๐.๗๐ ๑๔.๐๘  ๑.๔๑ 
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๔๐.๘๕ ๔๒.๒๕ ๑๖.๙๐   

 



    ๑๕ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
รายการประเมิน ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๗ หัวข้อบรรยาย : บรรยาย เรื่อง  ขั้นตอนการดําเนินการในชั้น พนักงานอัยการคดี
ทรัพย์สินและคดีอาญาฐานฟอกเงิน      

๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่บรรยาย ๗๐.๔๒ ๒๕.๓๕ ๔.๒๓   
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๕๗.๗๕ ๓๖.๖๒ ๕.๖๓   
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๕๗.๗๕ ๓๕.๒๑ ๗.๐๔   
๑.๘  หัวข้ออภิปราย:  เรื่อง  การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 
(แพ่ง/อาญา)      

๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่อภิปราย ๖๖.๒๐ ๓๐.๙๙ ๒.๘๒   
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๕๗.๗๕ ๓๘.๐๓ ๔.๒๓   
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๕๙.๑๕ ๓๕.๒๑ ๕.๖๓   
๑.๙  หัวข้ออภิปราย :  เรื่อง  ขั้นตอนการดําเนินการในชั้นพนักงานอัยการ คดีทรัพย์สินและ
คดีอาญาฐานฟอกเงินขั้นตอนการรับฟังพยานหลักฐาน      

๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่อภิปราย ๖๗.๖๑ ๒๙.๕๘ ๒.๘๒   
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๕๓.๕๒ ๓๙.๔๔ ๗.๐๔   
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๕๖.๓๔ ๓๘.๐๓ ๕.๖๓   
๑.๑๐  หัวข้อการฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อย :  เรื่อง  การสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน      

๑) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่อภิปราย ๕๙.๑๕ ๓๘.๐๓ ๕๙.๑๕   
๒) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ ๕๒.๑๑ ๔๐.๘๕ ๗.๐๔   
๓) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี ๕๖.๓๔ ๓๙.๔๔ ๔.๒๓   
๒. เนื้อหา      
๒.๑ การจัดโครงการครั้งนี้ มีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๗๓.๒๔ ๒๒.๕๔ ๔.๒๓   
๒.๒ หลังจากท่านเข้าร่วมโครงการแล้ว มีความรู้ ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับหลักการและ
วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และสามารถนําความรู้ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและนํามาปฏิบัติงาน
ร่วมกับสํานักงาน ปปง. ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
เพิ่มขึ้นเพียงใด   

๙๘.๕๙ เพ่ิม ๑.๔๑ ไม่เพ่ิม  

     

๒.๓ หลังจากท่านเข้าร่วมโครงการแล้ว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินการร่วมกับ
สํานักงาน ปปง. ๓๘.๐๓ ๕๔.๙๓ ๗.๐๔   

๓. การจัดโครงการ/สถานที่/บริการอื่น ๆ      
๓.๑ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ๔๒.๒๕ ๔๙.๓๐ ๗.๐๔  ๑.๔๑ 
๓.๒ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ๓๘.๐๓ ๕๙.๑๕ ๒.๘๒   
๓.๓ ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม ๓๙.๔๔ ๔๖.๔๘ ๑๒.๖๘  ๑.๔๑ 
๔.  ความพึงพอใจในการจัดโครงการโดยภาพรวม ๔๕.๐๗ ๕๔.๙๓    

ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
๑. กรณีศึกษาควรจะมีความแตกต่างหลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์คดี 
๒. ควรขยายระยะเวลาในการฝึกอบรม 
๓. ควรมีการจัดทําทําเนียบรุ่น 
๔. ควรมีการจัดการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ส่วนพัฒนาบุคลากร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
 



    ๑๖ 

 

คะแนนเกณฑ์การประเมินจากการแสดงบทบาทสมมติเป็นวิทยากรในสถานการณ์จําลอง 
๑๘. สรุปผลการทดสอบหลังการฝึกอบรม 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒” ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา TCAS  

(ฝึกอบรมหลักสูตร“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมเดอะทวนิ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 (คะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๕ เท่ากับ ๑๓ คะแนน) 

 

ลําดับที่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง Pre-test Post-test 

๑ นายโกมล   พรมเพ็ง 
ผู้อํานวยการสํานักบังคับคดีอาญาและบังคับ
ใช้กฎหมาย 

๑๓ ๑๖ 

๒ นายศิวัช     ชาวบางงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ ๑๒ ๑๗ 

๓ นางอ้อยทิพย์    รัตนโกสุม นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ ๑๒ ๑๖ 

๔ นายวีระพงศ์   คาํนึง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๗ ๑๘ 

๕ พ.อ.ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ๑๒ ๑๙ 

๖ นายธนาวิช    ลิม้วัฒนา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๙ 

๗ น.ส.ศศินันท ์  บุญใหญ่ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๕ ๑๘ 

๘ ส.ต.ท.นัฐพงษ์ พาสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๒ ๑๙ 

๙ นายนราพัฒน์ วัฒนไกวัลวงศ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๙ ๑๕ 

๑๐ นายสหราช เกษอินทร์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๑ ๑๕ 

๑๑ นายกฤติกร กสิกูรพงศ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๑ ๑๗ 

๑๒ พ.ต.ท. ธัญญะ ระย้า นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๒ ๑๕ 

๑๓ นายวิษุวัต คามพิทักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๒ ๑๙ 

๑๔ นายสวัสด์ิ นาสมฝัน นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๔ ๑๗ 

๑๕ นายไพรัตน์ ปัจจะวงษ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๐ ๑๖ 

๑๖ นายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๕ ๑๘ 

๑๗ ส.ต.อ.ศานต์ชาต ิตึดสันโดษ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๕ ๑๘ 



    ๑๗ 
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๑๘ ว่าท่ีร้อยโทสมยศ แย้มโสพิศ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๔ ๑๘ 

๑๙ นายโยธิน บัวแก้ว นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๖ ๑๗ 

๒๐ นายอรรณพ กันทะวงศ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๐ ๑๘ 

๒๑ นายสุไฮลี เต๊ะตานี นักการข่าวชํานาญการ ๑๒ ๑๖ 

๒๒ นายศิริพงศ์ บรรจงแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ ๑๑ ๑๗ 

๒๓ นางสาวอําภา ไชยมงคล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ๑๐ ๑๗ 

๒๔ นายสุรพงษ์   ฉมิมณี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๐ ๒๐ 

๒๕ นางสาวพีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ๑๓ ๑๖ 

๒๖ นางอรทัย เพชรสันทัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ๑๐ ๑๕ 

๒๗ นางประคอง ตรีศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ๑๓ ๑๕ 

๒๘ นายสมพงษ์    พวงเงิน นิติกรชํานาญการ ๑๐ ๑๔ 

๒๙ นายมาโนชญ์   บุญประเสริฐ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๗ 

๓๐ น.ส.กรองยศ    วัฒนภิรมย์ นิติกรปฏิบัติการ ๑๐ ๑๗ 

๓๑ นายนราวิทย์   ศักด์ิเพ็ชร นิติกรปฏิบัติการ ๑๒ ๒๐ 

๓๒ นางสาวปิ่นมนัส   ขุนไกร นิติกรปฏิบัติการ ๑๑ ๑๕ 

๓๓ นายสุรศักด์ิ   ศรีทองคํา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๑ ๒๐ 

๓๔ นายอรรณพ   หล่อประดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๙ 

๓๕ นายจิตชาญ   วิชัยดิษฐ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๗ 

๓๖ นายฐิตวัฒน์   ทัศนไตรลักษณ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๗ 

๓๗ นายธมนต์   สีห์รา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๓ ๑๘ 

๓๘ นายพชร    ตะพานบุญ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๗ ๑๖ 

๓๙ นายภักดี    คงด้วง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๓ ๒๐ 



    ๑๘ 
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๔๐ นายยุทธภูมิ   ผลพัฒน์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๖ 

๔๑ น.ส.วราภรณ ์ ชมมณี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๙ ๑๗ 

๔๒ นายวิมล   สุกหอม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๔ ๑๗ 

๔๓ นายวิวัฒน์   กิตติปัญญาวงษ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๐ ๑๙ 

๔๔ ร.ต.ท.ศิริพงศ ์  ทองอารีย์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๓ ๑๖ 

๔๕ นายสมโภช   สยมภาค นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๐ ๑๘ 

๔๖ นายสุทธินันท์   ทองทิพยา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๐ ๑๖ 

๔๗ ร.อ.วิกร  ทัพเป็นไทย นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๐ ๑๕ 

๔๘ นายพลภัทร ทับทิมเทศน์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๐ ๑๗ 

๔๙ นายสังวาร แปะทา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๐ ๑๖ 

๕๐ นายวัชรพล นาถาดทอง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๕ ๑๗ 

๕๑ นายสมบูรณ์ สังแท่น นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๘ ๑๙ 

๕๒ นายวีระพงษ์ บุนรสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๑ ๑๖ 

๕๓ นายปรากรม ศรีจันทร์งาม นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๐ ๑๘ 

๕๔ นายวิทยา คํานวล นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๐ ๑๖ 

๕๕ นายปฐมภพ หนวดคํา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๖ 

๕๖ นายนิติพล ภูหงษ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๕ ๑๖ 

๕๗ นางสาวจันทร์ทินี จิตใหญ่ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๑ ๑๙ 

๕๘ นางสาวสาวิตรี ชูดวง นักการข่าวปฏิบัติการ ๙ ๑๗ 

๕๙ นายชินกฤต กองคํา นักการข่าวปฏิบัติการ ๑๒ ๑๗ 

๖๐ นางสาวฐิติกานต ์วงศ์สัมพันธ์ นักการข่าวปฏิบัติการ ๑๓ ๒๐ 

๖๑ นายอรรถพล อาศรมเงิน นิติกรปฏิบัติการ ๗ ๑๗ 



    ๑๙ 
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๖๒ นายพัฒน์พงษ์ ปานนิล นิติกรปฏิบัติการ ๑๒ ๑๙ 

๖๓ นางสาวพิมทอง จังโกฎิ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๙ ๑๖ 

๖๔ ร.ต.ท.ปฏิพล  พิมานเมฆินทร์ รอง สว.กก.๒ บก.ปอท. ๑๔ ๑๗ 

๖๕ พ.ต.อ.ภัคพงศ์  สายอุบล ผกก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๑๑ ๑๕ 

๖๖ พ.ต.ท.ศุภชาติ พันธุมณิ สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๑๒ ๑๖ 

๖๗ ร.ต.อ.หญิง  ภารดี  หลีวิจิตร รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๑๐ ๑๕ 

๖๘ ว่าท่ีร.ต.อ.รัฐไกร ประยูรศร รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๘ ๑๕ 

๖๙ ร.ต.ท.ชูเกียรติ พินิจมนตรี รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๔ ๑๖ 

๗๐ ว่าท่ี ร.ต.ต.ไมตรี กิ่งสกุล รอง สว.กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ๑๒ ๑๗ 

๗๑ 
นางสาวศุภกาญณ์  หาญบาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ๑๐ ๑๖ 

๗๒ 
นางสาวมัณฑนา  อภัยกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ๑๐ ๑๗ 

๗๓ 
นางสาวจตุพร เปี่ยมจิตรเมตตา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ๑๐ ๑๘ 

๗๔ 
นายทรรศวรา  สงเคราะห์ผล นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ๘ ๑๓ 

๗๕ 
นายทศพล  ศรไตรแก้ว นักวิชาการพัสดุชํานาญการ ๑๐ ๑๘ 

๗๖ 
นางณัชชา เครือศุภมาศ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ๑๐ ๑๖ 

๗๗ 
นางสาวสุปราณย์ี  เทวะหา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๑๕ ๑๙ 

๗๘ 
นางสาวฐิติวรดา  วงศ์ชิดวรรณ นิติกรปฏิบัติการ ๑๓ ๑๗ 

๗๙ 
นางสาวปาลิดา  เทียนพลกรัง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๒ ๑๕ 

๘๐ 
นายภราดร  ทองประศาสน ์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ๑๐ ๑๙ 

๘๑ 
นางสาวนารีรัตน ์ เอี่ยมต้ังพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ๑๓ ๑๖ 

๘๒ 
นายกิติศักด์ิ  สีสด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ๑๓ ๑๗ 

๘๓ 
นางวิภูสนา  ณ ถลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ๑๓ ๑๗ 



    ๒๐ 
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๘๔ 
นางเพชรรัตน์  เวชภูติ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๓ ๑๕ 

๘๕ 
นายอดิศร กิจบํารุง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๔ ๑๘ 

๘๖ 
นายชัยวัฒน์ เอี่ยมอุดมรักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๘ ๒๐ 

๘๗ 
นายสุบิน  กลั่นกลิ่น นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๘ ๑๖ 

๘๘ 
พันโท ณัติพนธ์  สุขย่ิง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๔ ๑๖ 

๘๙ 
นายรณชัย เกิดมณี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๕ 

๙๐ 
นายวิศิษฏ์  ศรีประเสริฐ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๔ ๑๗ 

๙๑ 
นายจักรพงศ์  ไล่ชะพิษ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๓ ๑๖ 

๙๒ 
นางสาวอรอนงค ์ ท่ังศรี นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๐ ๑๕ 

๙๓ 
นายอภินันท์  นวลสุวรรณ์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๗ 

๙๔ 
นายพุทธิพงษ์ ณัชชาจารุวิทย์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๓ ๑๗ 

๙๕ 
นางสาวนลินทิพย์  ศรีสิทธ์ิ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๓ ๑๕ 

๙๖ 
นางสาวสุรีรัตน ์ ลิ้มเจริญ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๓ ๑๖ 

๙๗ 
นายพีรพล  มนต์ชัยกุล นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๔ ๑๘ 

๙๘ 
นายพงษ์เทพ  ธนวัฒน์นิรันดร์ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๕ ๑๘ 

๙๙ 
นางกรองทอง  สุเสารัจ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๗ ๒๐ 

๑๐๐ 
นายกฤต  สิงห์เหลือง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๑๔ ๑๗ 

๑๐๑ 
นายเผ่าพงษ์  พรหมทอง นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๓ ๑๕ 

๑๐๒ 
นายธนสาร  ใจนา นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๕ 

๑๐๓ 
นายพิชิต  ดอกไม้ไฟ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๒ ๑๖ 

๑๐๔ นายยุทธจักร  พิมโคตร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๑๔ ๑๘ 

 



    ๒๑ 

 

๑๙. ภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานเจา้หน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒” ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา TCAS 
(ฝึกอบรมหลกัสตูร“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 

ภาพผูเ้ข้าร่วมโครงการลงทะเบียน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Uนางนวลจนัทร์  โพธิ์ช่วย 
U ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาบุคลากร  

Uกล่าวชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

Uร้อยตํารวจเอก ไพรัตน ์ เทศพานิช 
Uรกท.ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ์

Uกล่าวรายงานโครงการต่อประธานในพิธี 
 

Uนางอรอุมา  คงเพช็ร์ 
Uนักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ  
Uกล่าวชี้แจงกําหนดการโครงการ 



    ๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย เรื่อง : ที่มา หลักการ สาระสําคัญและบทบาทอํานาจหนา้ที่ของพนักงานเจา้หน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน 
โดย นายวิทยา  นิติธรรม ปรท.ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย  

และนายเทพส ุ บวรโชติดารา นิติกรชาํนาญการพิเศษ จากสํานักงาน ปปง. 

 

Uนายอรรณพ  ลิขิตจิตถะ 
Uรองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร 

Uกล่าวเปิดโครงการ 
 

Uภาพวิทยากรจากสํานักงาน ปปง.และ 
Uสํานักงานอัยการสงูสุดร่วมถ่ายรูปหนา้เวท ี

Uภาพผู้แทนจากหนว่ยงานต่างๆ ร่วมถ่ายรูปกับ 
Uนายอรรณพ  ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร ในพิธีเปิดโครงการ 



    ๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uวิทยากรบรรยาย เรื่อง : คุณธรรม จรยิธรรมของพนักงานเจ้าหน้าที ่
Uโดย นางขนิษฐา  สารพิมพา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการจากสํานักงาน ก.พ. 

Uวิทยากรบรรยาย เรื่อง : การตรวจสอบวิเคราะหร์ายงานธุรกรรม 
Uโดย พันตํารวจโท ธีรพงษ์  ดุลยวิจารณ์ U  

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ จากสํานักงาน ปปง. 

 

Uวิทยากรบรรยาย เรื่อง : หลักสิทธิมนษุยชนในกระบวนการยุติธรรม 
Uโดย นางสาวบังอร  จงเลิศตระกูล  ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนานโยบาย 

Uและมาตรการ จากสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

Uวิทยากรอภิปราย เรื่อง : การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 
(แพ่ง/อาญา) โดย นายชาญชัย  พงศภ์ัสสร  ผู้อํานวยการสํานักภารกิจพิเศษ 

Uและร้อยตํารวจเอกหญิง สุวนีย์  แสวงผล ผู้อํานวยการสาํนักตรวจสอบและวิเคราะห ์ 
Uจากสํานักงาน ปปง. 

 



    ๒๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uวิทยากรบรรยาย เรื่อง : การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน 
Uโดย นางกรกมล  ดิษยธรรม 

Uนักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ จากสํานักงาน ปปง. 

Uวิทยากรบรรยาย เรื่อง : การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน 
Uโดย นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย ์

Uผู้อํานวยการสํานักคดี จากสํานักงาน ปปง. 

Uวิทยากรบรรยาย เรื่อง : ขั้นตอนการดําเนินการในชัน้ พนักงานอัยการ 
Uคดีทรัพย์สินและคดีอาญาฐานฟอกเงิน 

Uโดย นายนภดล  บุญศร อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด และ 
Uนายปกาศิต  เหลืองทอง อัยการจังหวดัประจําสํานักงาน สํานักงานอัยการสงูสุด 

Uวิทยากรบรรยาย เรื่อง : ขั้นตอนการดําเนินการในชัน้ศาลการรับฟังพยานหลักฐาน 
Uโดย นายสุรพันธ์   อรัญนารถ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง จากศาลแพ่ง 

 



    ๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังการอภิปราย 

 
 
 

ภาพการแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ เรื่อง : การสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน (๑๐ กลุ่ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uวิทยากรอภิปราย เรื่อง : ขั้นตอนการดําเนินการในชัน้พนักงานอัยการ คดทีรัพย์สินและคดีอาญาฐานฟอกเงิน ขั้นตอน
การรับฟังพยานหลักฐาน 

Uโดย นายสุรพันธ์   อรัญนารถ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง จากศาลแพ่ง 
Uนายปกาศิต  เหลืองทอง อัยการจังหวดัประจําสํานักงาน จากสํานักงานอัยการสูงสุด 

Uและร้อยตํารวจเอกหญิง สุวนีย์  แสวงผล ผู้อํานวยการสาํนักตรวจสอบและวิเคราะห์ จากสํานกังาน ปปง. 
 

กลุ่มที่ ๑ 
วิทยากร พันตํารวจตรี พีระพล  ยอดสนิท จากสํานักงาน ปปง. 

 

กลุ่มที่ ๒ 
วิทยากร นายพีรธร  พิมลโลหการ จากสํานักงาน ปปง. 

 

 



    ๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มที่ ๓ 
วิทยากร นางกรกมล  ดิษยธรรม จากสํานักงาน ปปง. 
นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน ์จากสํานักงานอัยการสูงสุด 

กลุ่มที่ ๔ 
วิทยากร นางชลธชิา  ดาวเรือง จากสํานักงาน ปปง. 

 

กลุ่มที่ ๕ 
วิทยากร นางสาวกานดา  ภู่เชี่ยวชาญวิทย์ จากสํานักงานอัยการสูงสุด 

นางพัชรา  ไขแสง จากสํานักงาน ปปง. 

กลุ่มที่ ๖ 
วิทยากร นายสุวิจักขณ์  ธรรมชัยพจน์ จากสํานักงาน ปปง. 

 

กลุ่มที่ ๗ 
วิทยากร พันตํารวจโท ธีรพงษ์  ดุลยวิจารณ์ จากสํานักงาน ปปง. 

 

กลุ่มที่ ๙ 
วิทยากร นายนภดล  บุญศร จากสํานักงานอัยการสูงสุด 

นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย์ จากสํานักงาน ปปง. 

กลุ่มที่ ๙ 
วิทยากรนายชาญชัย  พงศ์ภัสสร จากสํานักงาน ปปง. 

นางสาวพยุง  มโหฬาร จากสํานักงาน ปปง. 

กลุ่มที่ ๑๐ 
วิทยากร นายประยุทธ  เก้ายอด จากสํานักงานอัยการสงูสุด 
ร้อยตํารวจเอกหญงิ สุวนีย์  แสวงผล จากสํานักงาน ปปง. 



    ๒๗ 

 

ภาพการนําเสนอผลการฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           กลุ่มที่ ๙                                                            กลุ่มที่ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม 
โดย พ.ต.อ.ดร.สีหนาท  ประยูรรัตน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. 

 
 
 

Uกลุ่มที ่๑ Uกลุ่มที่ ๒ Uกลุ่มที่ ๓ Uกลุ่มที่ ๔ 

Uกลุ่มที ่๕ Uกลุ่มที่ ๖ Uกลุ่มที่ ๘ Uกลุ่มที่ ๗ 



    ๒๘ 

 

 
 
 

ภาพถ่ายรูปหมู่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พ.ต.อ.ดร.สีหนาท  ประยูรรัตน์  

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.กล่าวปิดโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ๒๙ 

 

คํากลา่วรายงาน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานเจ้าหนา้ที่ตามพระราชบญัญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.๒๕๔๒”ที่ได้รับความชว่ยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา TCAS 

 (ฝึกอบรมหลักสูตร“พนักงานเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ 

ระหว่างวนัที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

1Bณ โรงแรมเดอะทวิน  ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

2Bโดย ร.ต.อ.ไพรัตน์  เทศพานชิ  รกท. ผู้อํานวยการสาํนกันโยบายและยุทธศาสตร ์

 

เรียน  ทา่นประธาน นายอรรณพ  ลิขิตจิตถะ  รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร  

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองเลขาธิการ ปปง. กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒”ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
สถานทูตสหรัฐอเมริกา TCAS (ฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ในวันนี้ 
      โครงการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถนําความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรม  ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายการประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งต้ัง การปฏิบัติหน้าที่ และการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๘ เมื่อมีคําสั่งผู้ใดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นั้นได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักสูตรที่ เลขาธิการ ปปง. 
กําหนด ให้เลขาธิการออกบัตรประจําตัวให้แก่ผู้นั้น  เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์   
   โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้าราชการสํานักงาน ปปง. สํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
แล้ว และผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน ซึ่งกําหนดการโครงการ มีระยะเวลา  ๕ วัน  
           บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญ ท่านรองอรรณพ  ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการ ปปง.ฝ่ายบริหารกล่าว
เปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ (ขอเรียนเชิญครับ) 
 

 

 



    ๓๐ 

 

คํากลา่วเปิด 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานเจ้าหนา้ที่ตามพระราชบญัญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.๒๕๔๒” 

 ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา TCAS 
 (ฝึกอบรมหลักสูตร“พนักงานเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ 

3Bระหว่างวนัที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
4Bณ โรงแรมเดอะทวิน  ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โดย นายอรรณพ  ลิขิตจิตถะ รองเลขาธกิาร ปปง. ฝ่ายบริหาร 

 
เรียน ท่านวทิยากร และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน 

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒”ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูต
สหรัฐอเมริกา (TCAS) (ฝึกอบรมหลักสูตร“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันนี้  

การฝึกอบรมหลักสูตร  “ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน”นับเป็นโครงการสําคัญซึ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒           
มาตรา ๔ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจ ในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าท่ี  จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง แนวทางในการปฏิบัติงานและ บทบาทหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาท ภารกิจ 

        ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงเห็นสมควรฝึกอบรม“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน” ซ่ึงผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดฝึกอบรม ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ได้เป็นอย่างดี 

    ก่อนอื่นผมอยากขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อยู่ร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง
กันตลอดระยะเวลา เพื ่อร่วมรับฟังความรู ้ที ่วิทยากรได้ถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดพัฒนาปรับปรุง
ความคิดและเพิ่มพูนทักษะที่ดี ซ่ึงสํานักงาน ปปง. มุ่งหวังว่าไม่เพียงแต่ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้ารับการอบรมเพื่อจะ
ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์แล้วสามารถออกบัตรประจําตัว เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ ์         
เพียงอย่างเดียว ซ่ึงเป้าหมายหลักของ สํานักงาน ปปง. คือเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้ 

  บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมใคร่ขอเปิดโครงการและขออวยพรให้การฝึกอบรมในครั้งนี้
ประสบความสําเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ทุกประการ 

 



    ๓๑ 

 

 

คํากลา่วปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.๒๕๔๒” 
 ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา (TCAS) (ฝึกอบรมหลักสูตร“พนักงานเจา้หน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ 

5Bระหว่างวนัที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
6Bณ โรงแรมเดอะทวิน  ทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

โดย พ.ต.อ.ดร.สีหนาท  ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. 

 
เรียน ท่านวทิยากร โดยเฉพาะท่านอัยการ ผู้บริหารสํานักงาน ปปง. และ 
       ผู้เข้ารบัการอบรมทุกท่าน 

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสกล่าวปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒”ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา (TCAS) 
(ฝึกอบรมหลักสูตร“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันนี้  

การฝึกอบรมหลักสูตร  “ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
นับเป็นโครงการสําคัญซึ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมี
อํานาจ ในการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่  จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง แนวทางในการปฏิบัติงานและ บทบาทหน้าที่ให้ถูกต้องเหมาะสมตามบทบาท 
ภารกิจ 

  ดังนั้น การฝึกอบรม“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”ในรุ่นนี้
ระยะเวลา ๕ วันระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการสํานักงาน ปปง. สํานักบังคับ
คดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ          
รวม ๑๐๔ คน ผมในนามสํานักงาน ปปง. ขอขอบคุณผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่ให้ความสําคัญกับการอบรมในครั้งนี้ ใน
โอกาสข้างหน้า คงจะได้รับความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินได้เป็นอย่างดี  

  ผมใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ทุกท่านและ
ครอบครัวมีความสุขความเจริญก้าวหน้าย่ิง ๆ ขึ้นไป บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอปิดโครงการ และขอให้ทุกท่านเดินทาง
กลับโดยสวัสดิภาพ  ขอบคุณครับ 

 


