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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส าหรับหน่วยงานภายนอก) 

๑. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถ              
น าทรัพยากรมาใช้ได้ทันเวลา คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ                  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน ปปง. จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๒. หลักเกณฑ์ ประเภทค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขในการให้การสนับสนุนหรือส่งเสริม 

  ๒.๑ หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนหรือส่งเสริม  
 กองทุนฯ จะให้การสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม
แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน            
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ แผนงาน โครงการ หรือภารกิจ              
ที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมเงินจากกองทุนฯ ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติ          
ของทางราชการหรือจากแหล่งอ่ืน หรือ ในการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการ 
หรือจากแหล่งอ่ืนแต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

  ๒.๒ ประเภทค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่จะได้รับการสนับสนุน 

ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้  
๒.๒.๑ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี               

การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ผู้เกี่ ยวข้องและ
ประชาชนในการด าเนินการ นั้น 

๒.๒.๒ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับ
การเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ และการด าเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒.๒.๓ เพ่ือด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ๒.๓ เงื่อนไข 
 ๒.๓.๑ โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนฯ แล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุนมีข้อผูกพัน                   
ที่จะต้องด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และกองทุนฯ มีสิทธิระงับการสนับสนุนหรือส่งเสริมงวดหนึ่งงวดใด
หรือทั้งหมดได้ หากไม่สามารถด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 ๒.๓.๒ เบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เป็นงวด ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนงานฯ (ถ้ามี) 
 ๒.๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการของส านักงาน ปปง. 
 ๒.๒.๔ กองทุนฯ มีอ านาจติดตามผลการด าเนินงานจากเจ้าของโครงการได้ตามที่
เห็นสมควรหรือเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือน าผลการรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะ ๆ 
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๓. วิธีการและขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุน 

  ๓.๑ การเขียนแผนงาน โครงการ 
 ๓.๑.๑ ผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนแผนงาน โครงการ (เอกสารแนบ ๑) ที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
โดยพิจารณา ดังนี้  

หัวข้อ ค าอธิบาย 
๑. ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการผู้ขอรับการ
สนับสนุน 

ระบุช่ือหน่วยงานระดับส่วนงาน กอง/ศูนย์/กลุ่ม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในการเสนอ และการด าเนินโครงการ เพื่อสะดวกแกก่ารประสานงาน 
การตรวจสอบ และการติดตามประเมินผล 

๒. หลักการเหตุผลและความจ าเป็นของ
แผนงาน โครงการ หรือภารกจิ 

อธิบายหลักการและเหตุผลในการเสนอโครงการ ที่สอดคล้องกับภารกิจด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาพปัญหา ความจ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ได้ด าเนินโครงการ 
สามารถยกทฤษฎีต่าง ๆ หรือตัวอย่างที่เคยประสบความส าเร็จในอดีตเข้ามา
สนับสนุน หากเคยด าเนินโครงการในท านองเดียวกันมาแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ของการเขียนโครงการ 
๔. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ 

อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ อย่างไร
ให้ชัดเจน 

๕. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาว             
ของส านักงาน ปปง. 

อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่ามีความสอดคล้องและจะสามารถช่วยให้
บรรลุยุทธศาสตร์ระยาวของส านักงาน ปปง. ในข้อใด อย่างไร 

๖. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

 

    ๖.๑ ผลผลิต (output)     หมายถึง ผลที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการที่ให้ ผลผลิตของ โครงการหรือผลที่ได้ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการตาม
โครงการแล้ว ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ว่า “ได้รับอะไรจากการท าโครงการที่ขอรับ 
การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ”) โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดที่วัดได้ในเชิงปริมาณ   
(วัดได้เป็นรูปธรรม) ที่จะต้องน าไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

    ๖.๒ ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
สิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์จากการจัดท าผลผลิตขึ้นมา เช่น ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ประสิทธิภาพการท างานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถ
ตอบค าถามได้ว่า “ท าไมจึงมีการด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต” โดยก าหนดเปน็
ตัวช้ีวัดที่วัดได้ในเชิงปริมาณ (วัดได้เป็นรูปธรรม) หรือ สามารถอธิบายได้                 
ในเชิงคุณภาพ ท่ีจะต้องน าไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

    ๖.๓ ดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs หมายถึง การก าหนดการตรวจวัดความส าเร็จของผลิตโดยมีค่า/เกณฑ์วัด    
และหน่วยวัดชัดเจนที่ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสมสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างน้อย 4 มิติ คือ ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ประเมินผลได้ 

    ๖.๔ ผลกระทบ (Impact) ระบุผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง ที่คาดว่าจะได้เมื่อสิ้นสุดโครงการทั้งทางตรง             
และทางอ้อม ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๗. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น             
ในการด าเนินโครงการและแนวทางในการ
ป้องกัน 

เพื่อให้ผู้ด าเนินโครงการประเมินความเสี่ยง และมีความพร้อมในการด าเนิน
โครงการ โปรดระบุถึงปัญหาและอุปสรรค เฉพาะที่ส าคัญๆ ในการด าเนินโครงการ 
พร้อมแนวทางในการป้องกันพอสังเขป 
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หัวข้อ ค าอธิบาย 
๘. แนวทางในการติดตามประเมนิผล ระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่าจะมีการตดิตามประเมินผลได้อย่างไร การประเมนิ 

ควรมีการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ และ การประเมินหลังโครงการ 
เสร็จสิ้น (หรือในบางกรณีอาจต้องมีการประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ เช่น 
โครงการอบรมเพิ่มความรู้ ควรมีการประเมินความรู้ผู้เข้าอบรม ก่อนและหลัง
โครงการอบรม เป็นต้น และจะต้องมีการวัดผลผลติ และ ผลลัพธ์ที่ระบุไว้ด้วย) 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการฯ 
และประโยชน์ที่จะได้รับด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๐. ด้านงบประมาณ ระบุเหตุผลที่ต้องของบประมาณจากกองทุนฯ พร้อมแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า
ไม่ได้การจัดสรรงบประมาณปกต ิเพื่อประกอบการพิจารณา ยกเว้นโครงการเร่งดว่น  

๑๑. จ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมจากกองทุน 

ระบุจ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือ
แผนการใช้จ่ายเงินท่ีขอรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน ทั้งนี้งบประมาณรายจ่าย  
ในการด าเนินการตามโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสิรมจากงบประมาณ
ปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอื่น ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม           
จากงบประมาณตามปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอื่นแต่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ให้แบ่งออก    
เป็นรายกิจกรรม และมีค่าใช้จ่ายโดยละเอียด แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 

๑๒. ข้อมลูพื้นฐานและความพรอ้มของ
แผนงาน โครงการ หรือภารกจิ 

ผู้ขอรับการสนับสนุนพิจารณาลักษณะของโครงการ พร้อมแนบรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา 

๑๓. วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนงาน/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 

     ๑๓.๑ วิธีการด าเนินงาน หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
     ๑๓.๒ ระยะเวลาด าเนินงาน ระบุระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติโครงการ จนถึงผู้ขอรับ

การสนับสนุนจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
     ๑๓.๓ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ กรุณาท ารายละเอียดในการ

ด าเนินแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ แยกเป็นกิจกรรมหรือให้มีการระบุวิธีการ
ปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ วิธีการจัดซื้อ            
จัดจ้าง วิธีการจัดฝึกอบรม เป็นต้น และระบุระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อใดและสิ้นสุด
เมื่อใดตลอดจนระยะเวลาส่งมอบงวดงาน (ถ้ามี) โดยตารางระยะเวลา สามารถ
ปรับให้เหมาะสมกับระยะเวลาด าเนินการได้ เช่น หาก โครงการมีระยะเวลาทั้งสิ้น 
๑ เดือน สามารถปรับช่วงระยะเวลาเป็นรายสัปดาห์ เป็นต้น ในแต่ละกิจกรรมต้อง
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ และ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย 

๑๔. ผลการพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ด้านงบประมาณ
ของหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน 

ระบุว่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการ ใดของส านักงาน/หน่วยงาน และการพิจารณาจากส่วนการงบประมาณ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาว่า โครงการดังกล่าวเร่งด่วน ไม่สามารถ 
ของบประมาณปกติได้ทัน หรือขอแล้วไม่ได้การสนับสนุนหรือขอแล้วไม่เพียงพอ 
โดยระบุให้สอดคล้องกับข้อ ๑๐  

๑๕. ผลการพิจารณาแผนงานฯ จากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน 

หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน 
โครงการฯ  

๑๖. และ ๑๗ ส านักงาน ปปง. ด าเนินการ 

 

 

-๔- 



 ๓.๒ การยื่นแบบเสนอแผนงาน โครงการ 
 ๓.๒.๑ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน ในฐานะเจ้าของโครงการ จัดท าแบบเสนอ
แผนงาน โครงการหรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากส่วนงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของส่วนราชการ นั้น ๆ  เพ่ือตรวจสอบ
ความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และความซ้ าซ้อนในการขอใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๓.๒.๒ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจัดท าหนังสือเสนอต่อ ประธานกรรมการ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน ปปง. เพ่ือส่งแบบเสนอแผนงาน โครงการ และ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

 ๓.๓ ระยะเวลาในการยื่นแบบเสนอแผนงาน โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
๓.๓.๑ กรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป            

ให้ส่งถึงส านักงาน ปปง. ภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพ่ือจัดสรรงบประมาณปีถัดไป 
   ๓.๓.๒ กรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณระหว่างปี ให้ส่งถึงส านักงาน ปปง. ภายใน 
วันที่ ๑๕ ของเดือน เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาในเดือนถัดไป              
ทั้งนี้จะได้รับการพิจารณากรณีที่เป็นโครงการจ าเป็นเร่งด่วน และกองทุนฯ มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ 
   ทั้งนี้ แผนงาน โครงการที่เสนอต้องมีความครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และขั้นตอน ที่ก าหนด 

 ๓.๔ เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 
  ๓.๔.๑ หนังสือน าส่งแบบเสนอแผนงาน โครงการ 
  ๓.๔.๒ แบบเสนอแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมเงินกองทุนฯ 

ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง 
  ๓.๔.๓ เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโครงการ 

     ๑) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง  
  - รายละเอียดข้อก าหนดขอบเขตงานหรือคุณลักษณะส าคัญเฉพาะของครุภัณฑ์ 
      - แบบงานโยธา 
  - รายละเอียดราคาหรือข้อมูลเปรียบเทียบราคาของพัสดุ ครุภัณฑ์  
 ทั้งนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากส่วนพัสดุ หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียก

เป็นอย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการ นั้น ๆ เพ่ือให้เห็นถึงความครบถ้วนถูกต้อง และความ
พร้อมในการด าเนินโครงการได้ทันทีท่ีได้รับเงินกองทุน 
     ๒) โครงการที่มีลักษณะเป็นการอบรม/สัมมนา 
     - หลักสูตรหรือก าหนดการในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา 
    - รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
    ๓.๔.๔ เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปกติ หรือได้รับการ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอ (ถ้ามี) ยกเว้นโครงการเร่งด่วน  

   ๓.๕ ระยะเวลาในการยื่นค าขอรับเงิน 
    หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน จัดท าหนังสือเสนอต่อ ประธานกรรมการกองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน ปปง. เพ่ือยื่นค าขอรับเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสละสิทธิในการขอรับการ
สนับสนุน 

-๕- 



  ๓.๖ ขั้นตอนการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
   ๓.๖.๑ ผังขั้นตอน (Flowchart) การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
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ผู้ขอรับการสนับสนนุ 

ผู้ขอรับการสนับสนนุ
เสนอโครงการ 

กองทุนตรวจสอบและให้
ความเห็นเบ้ืองตน้ 

คณะอนกุรรมการ
กลั่นกรองฯ พจิารณา

กลั่นกรอง 

คณะกรรมการกองทนุ
พิจารณา 

กองทุนจัดท าหนังสือแจ้งผล
การพจิารณา 

ประธานกรรมการกองทนุลงนามตาม
มติคณะกรรมการกองทุนฯ 

ผู้ขอรับการสนับสนนุย่ืน 
ค าขอรับเงินจากกองทุน 

(ภายใน 30 วัน) 

กองทุนเบิกจ่ายและมีหนังสือแจ้งผล  
(ภายใน 15 วัน) 

ผู้ขอรับการสนับสนุนด าเนินโครงการ กรณีปรับแผนให้เสนอ
เรื่องมายังกองทุนฯ ก่อนสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

ผู้ขอรับการสนับสนนุรายงานความคืบหน้าโครงการ 
ทุกเดือน และรายงานสรุปผลการด าเนนิการเมือ่สิ้นสดุ

โครงการ (ภายใน 30 วนั) พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)  
 

กองทุนฯ รายงานผลต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

สิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการกองทนุฯ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ

ภายใน 15 วัน 

อนุมตัิ/ไม่อนุมัต ิ

เห็นชอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

เอกสารครบถ้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์



  ๓.๖.๒ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ และผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดกจิกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน โดยจัดส่งแบบเสนอแผนงานโครงการฯ  
ที่มีความถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง                      
เพื่อที่จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาในเดือนถัดไป 

ภายในวันท่ี 
๑๕ ของเดือน 

หน่วยงานท่ียื่น
ขอรับการ
สนับสนุน 

๒ ส านักงาน ปปง. ตรวจสอบและให้ความเห็นเบื้องต้น เพื่อประมวลเรื่อง
เสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น 

ภายใน 
 ๓ วันท าการ 

ส านักงาน ปปง. 

๓ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน ปรับแก้แบบเสนอแผนงาน ส่งให้ 
ส านักงาน ปปง. 

ภายใน 
 ๕ วันท าการ 

หน่วยงานท่ียื่น
ขอรับการ
สนับสนุน 

๔ ส านักงาน ปปง. รวบรวมเอกสารจัดท าระเบียบวาระการประชุมเอกสาร
ประกอบการประชุม และจัดส่งวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 

๓ วันท าการ ส านักงาน ปปง. 

๕ คณะอนุกรรมการประชุม ภายในวันท่ี ๕ ของเดือน พิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด เหตุผลความจ า เป็น 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดจนความพร้อมของโครงการ เพื่อจัดล าดับ
ความส าคัญ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกองทุนฯ กรณีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน กรณีคณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจะ
ส่งคืนแก้ไข ทั้งนี้กรณี โครงการที่ครบถ้วน สมบูรณ์  ไม่มีแก้ไข                     
จะน าเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาภายในเดือนถัดไป 

๑ วันท าการ ส านักงาน ปปง. 

๖ ส านักงาน ปปง.  สรุปมติ /จัดท ารายงานการประชุม พร้อมแจ้ง                 
หน่วยงานท่ียื่นขอรับการสนับสนุน ปรับแก้ตามมติคณะอนุกรรมการฯ 

๓ วันท าการ ส านักงาน ปปง.   

๗ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน ปรับแก้แบบเสนอแผนงาน 
โครงการ ตามมติคณะอนุกรรมการฯ  ส่งใหส้ านักงาน ปปง. 

ภายใน 
 ๕ วันท าการ 

หน่วยงานท่ียื่น
ขอรับการ
สนับสนุน 

๘ ส านักงาน ปปง. รวบรวมเอกสาร จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
เ อกสารประกอบการประชุม และจัดส่ งวาระการประชุมให้
คณะกรรมการกองทุนฯ 

๔ วันท าการ ส านักงาน ปปง.   

๙ คณะกรรมการกองทุนฯ ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับ           
การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ (สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน) 

๑ วันท าการ ส านักงาน ปปง.   

๑๐ ส านักงาน ปปง. จัดท าสรุปมติ (เร่งรัด ๓ วันท าการ)/รายงานการ
ประชุม/เสนอประธานกรรมการกองทุนลงนามแบบเสนอแผนงาน
โครงการ/จัดท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
     ส าหรับกรณีโครงการที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งเรื่อง
ให้ส่วนพัสดุ หรือส่วนราชการที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการ นั้น ๆ เพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้  ๑) ส าเนาหนังสือยื่นค าขอรับเงิน ๒) มติ
คณะกรรมการกองทุน ๓) ส าเนาแบบเสนอแผนงาน โครงการ                          
๔) TOR  คู่ขนานกันไปด้วย 

ภายใน 
 ๑๕ วันท าการ 

(เร่งรัด ๗ วันท าการ) 

ส านักงาน ปปง.   

๑๑ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน จัดท าหนังสือยื่นค าขอรับเงินจาก
กองทุน พร้อมส่งแผนการปฏิบัติงานที่สามารถด าเนินการได้ตาม
ระยะเวลาที่อนุมัติ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลต่อไป 
 

ภายใน ๓๐ วัน 
(เร่งรัด ๑๕ วัน) 

 

กอง ศูนย์ กลุ่ม 

๑๒ ส านักงาน ปปง. ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และมีหนังสือแจ้งการจ่ายเงิน   ภายใน ๑๕ วัน 
(เร่งรัด ๕ วันท าการ) 

ส านักงาน ปปง. 



-๗- 
ขั้นตอน

ที ่
รายละเอียดกจิกรรม 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑๓ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนรายงานความคืบหน้าการด าเนิน
โครงการตามแบบรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ (เอกสารแนบ ๒) ทุกเดือน 

ภายในวันท่ี ๑  
ของเดือนถัดไป 

หน่วยงานท่ียื่น
ขอรับการ
สนับสนุน 

๑๔ หน่วยงานท่ียื่นขอรับการสนับสนุนรายงานผลการด าเนินโครงการพร้อม
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อสิ้นสุดโครงการพร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)  

ภายใน ๓๐ วัน 
นับจากวันสิ้นสดุ

โครงการ 

หน่วยงานท่ียื่น
ขอรับการ
สนับสนุน 

๑๕  ส านักงาน ปปง.  รายงานผลให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

ภายใน ๗ วันท าการ ส านักงาน ปปง. 

   ๓.๗ การด าเนินโครงการ 
    เมื่อทราบผลการอนุมัติเงินจากกองทุน ให้ผู้เสนอโครงการ ทบทวนแผนการปฏิบัติงาน            
และด าเนินการตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
     ๓.๗.๑ ส าหรับกรณีโครงการที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งเรื่องให้ส่วนพัสดุ            
หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการ นั้น ๆ เพ่ือด าเนินการ              
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ ๑) ส าเนาหนังสือยื่นค าขอรับเงิน ๒) มติคณะกรรมการกองทุน ๓) ส าเนา
แบบเสนอแผนงาน โครงการ ๔) TOR  คู่ขนานกันไปด้วย 
     ๓.๗.๒ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน แผนกิจกรรม          
และแผนการใช้จ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด หากทราบว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงาน แผนการ 
ใช้จ่ายเงิน และระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสนอ ต่อประธานกรรมการกองทุน เพ่ือประกอบการเสนอคณะกรรมการ
กองทุนพิจารณาอนุมัติปรับแผนต่อไป โดยการขออนุมัติปรับแผนจะต้องเสนอเรื่องมายังกองทุนก่อนสิ้นสุด
โครงการอย่างน้อย ๓๐ วัน ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องขออนุมัติปรับแผน/ขยายระยะเวลา                 
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
   ๓.๘ การรายงานผลการด าเนินโครงการ 
     ๓.๘.๑ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการตาม
แบบรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ (เอกสารแนบ ๒) ทุกเดือน 
     ๓.๘.๒ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนรายงานผลการด าเนินโครงการพร้อมสรุปผล
การใช้จ่ายเงินตามแบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ (เอกสารแนบ ๓) ภายใน ๓๐ วัน เมื่อสิ้นสุดโครงการ
พร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เพ่ือด าเนินการส่งคืนเงินให้กับกองทุน โดยเร็ว 

   ๓.๙ การคืนเงินเหลือจ่าย 
     กรณีมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากการด าเนินงานเสร็จสิ้นตามแผน หรือจัดซื้อ            
จัดจ้าง และลงนามสัญญา แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้ส่งคืนเงินให้กับกองทุน โดยเร็ว 

    ข้อเสนอแนะ 
    ในการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ต้องพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจหรือไม่ 
หลักการ และเหตุผล รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ มีความสอดคล้องกัน 
    รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
 



เอกสารแนบ ๑ 

-๘- 
แบบเสนอแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากเงินกองทุนฯ 
ชื่อโครงการ                                                                                                           .                                               
(ชื่อโครงการที่ดีต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย แสดงลักษณะเฉพาะของโครงการซึ่งท าให้ทราบว่า
โครงการเกี่ยวข้องกับเรื่องใด) 

๑. ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการผู้ขอรับการสนับสนุน 
(ระบุชื่อหน่วยงานระดับส่วนงาน กอง/ศูนย์/กลุม่ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอ 
และการด าาเนินโครงการ เพื่อสะดวกแก่การประสานงาน การตรวจสอบ และการตดิตามประเมินผล) 

 หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
             

๒. หลักการเหตุผลและความจ าเป็นของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ 
             
             

      (อธิบายหลักการและเหตุผลในการเสนอโครงการ ที่สอดคล้องกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน สภาพปัญหา ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ได้
ด าเนินโครงการ สามารถยกทฤษฎีต่าง ๆ หรือตัวอย่างที่เคยประสบความส าเร็จในอดีตเข้ามาสนับสนุน หากเคย
ด าเนินโครงการในท านองเดียวกันมาแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร)  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
             
             

๔. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ 
 สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด 

การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยานหรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการด าเนินการนั้น 

  
 (อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ อย่างไรให้ชัดเจน)  

 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูล
ข่าวสารการประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและ  
การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  
 (อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ อย่างไรให้ชัดเจน)  

 ด าเนินกิจการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  

 (อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ อย่างไรให้ชัดเจน)  



-๙- 

๕. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของส านักงาน ปปง. 
             

(อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่ามีความสอดคล้องและจะสามารถช่วยให้บรรลุยุทธศาสตร์ระยาว
ของส านักงาน ปปง. ในข้อใด อย่างไร)  

๖. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) และผลกระทบ (Impact) 
 ๖.๑  ผลผลิต (output) 

(หมายถึง ผลที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ให้ ผลผลิตของ 
โครงการหรือผลที่ได้ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการตามโครงการแล้ว ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ว่า                
“ได้รับอะไรจากการท าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ”) โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดที่วัด
ได้ในเชิงปริมาณ (วัดได้เป็นรูปธรรม) ที่จะต้องน าไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ)  

 ๖.๒  ผลลัพธ์ (outcome) 
(หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม จากการใช้
ประโยชน์จากการจัดท าผลผลิตขึ้นมา เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ประสิทธิภาพ
การท างานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ว่า “ท าไมจึงมีการด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต”                   
โดยก าหนดเป็นตัวช้ีวัดที่วัดได้ในเชิงปริมาณ (วัดได้เป็นรูปธรรม) หรือ สามารถอธิบายได้ในเชิงคุณภาพ 
ที่จะต้องน าไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ)  

    ๖.๓  ดัชนีชึ้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
(หมายถึง การก าหนดการตรวจวัดความส าเร็จของผลิตโดยมีค่า/เกณฑ์วัด และหน่วยวัดชัดเจนที่ใช้ได้
ในเวลาที่เหมาะสมสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย ๔ มิติ คือ ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา 
และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประเมินผลได้) 

    ๖.๔ ผลกระทบ (Impact) 
(ระบุผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง ที่คาดว่าจะได้เมื่อสิ้นสุดโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

๗. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการและแนวทางในการป้องกัน 
(เพื่อให้ผู้ด าเนินโครงการประเมินความเสี่ยง และมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ  โปรดระบุถึง
ปัญหาและอุปสรรค เฉพาะที่ส าคัญๆ ในการด าเนินโครงการ พร้อมแนวทางในการป้องกันพอสังเขป)  

๘. แนวทางในการติดตามและประเมินผล  
(ระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่าจะมีการติดตาม ประเมินผลได้อย่างไร การประเมินควรมีการประเมนิ
ระหว่างการด าเนินโครงการ และ การประเมินหลังโครงการเสร็จสิ้น (หรือในบางกรณีอาจต้องมีการ
ประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการ เช่น โครงการอบรมเพิ่มความรู้ ควรมีการประเมินความรู้ผู้เข้าอบรม 
ก่อนและหลังโครงการอบรม เป็นต้น และจะต้องมีการวัดผลผลิต และ ผลลัพธ์ที่ระบุไว้ด้วย) 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ    

             
             



-๑๐- 
๙.๒ ประโยชน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน     

             
             

๑๐. ด้านงบประมาณ 
 ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอ่ืน 
 ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการบางส่วน 

เป็นเงินจ านวน    บาท  
 ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมงบประมาณจากแหล่งอ่ืน (ระบุ)  
 - จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน       บาท 

 - แหล่งเงินที่สนับสนุนหรือส่งเสริมงบประมาณ       

๑๑. จ านวนเงนิที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากกองทุนฯ.........บาท  โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน  ดังนี ้
 (ระบุจ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือแผนการใช้จ่ายเงินที่ขอรับการ
สนับสนุนอย่างชัดเจน ทั้งนีง้บประมาณรายจ่าย  ในการด าเนินการตามโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสิรมจากงบประมาณปกติ
ของทางราชการหรือจากแหล่งอื่น ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม จากงบประมาณตามปกติของทาง
ราชการหรือจากแหลง่อื่นแต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 
ให้แบ่งออกเป็นรายกิจกรรม และมีค่าใช้จ่ายโดยละเอียด แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น) โดยน าเสนอในรูปแบบตารางดังตัวอย่างด้านล่างนี้  

รายการ อัตรา หน่วย งบประมาณ 

กิจกรรม..... 
๑. ค่าตอบแทน 
๒. ค่าใช้สอย 
๓. ค่าใช้จ่ายอื่น 
๔. .... 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

กิจกรรม..... 
 ๑. ค่าตอบแทน 
 ๒. ค่าใช้สอย 
 ๓. ค่าใช้จ่ายอื่น 
 ๔. .... 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

รวม xx xx XXX 

 

โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการขอรับเงินสนับสนุน 
  เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจาก      
 
 



-๑๑- 

๑๒. ข้อมูลพื้นฐานและความพร้อมของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ 
   ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแนบรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 โครงการที่มีลักษณะเป็นการสืบสวนสอบสวนบังคับใช้กฎหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ปฏิบัติการที่ชัดเจน 
 การจัดชุดปฏิบัติการในแต่ละรายคดี 
 แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนการด าเนินการโดยละเอียด 

 โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี) 
 รายละเอียดข้อก าหนดขอบเขตงานหรือคุณลักษณะส าคัญเฉพาะของครุภัณฑ์ 
 แบบงานโยธา 
 การก าหนดราคากลางหรือข้อมูลการเทียบราคาของพัสดุ ครุภัณฑ์ 

 โครงการที่มีลักษณะเป็นการอบรม/สัมมนา  
 หลักสูตรหรือก าหนดการในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

   อ่ืน ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ  

๑๓. วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ และแผน/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
๑๓.๑ วิธีการด าเนินงาน 
  

 ๑๓.๒ ระยะเวลาด าเนินงาน 
  

 ๑๓.๓ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลาด าเนินการ (เดือนที่) ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐   
๑. คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบ
โครงการและอนุมัติงบประมาณ 

            

๒. ……………………………………..             
๓. ...........................................             
๔. ………………………………………..             
๑๐. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

รวม             

(เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ กรุณาท ารายละเอียดในการด าเนินแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ 
แยกเป็นกิจกรรมหรือให้มีการระบุวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง วิธีการจัดฝึกอบรม เป็นต้น และระบุระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใดตลอดจนระยะเวลาส่งมอบงวดงาน 
(ถ้ามี) โดยตารางระยะเวลา สามารถปรับให้เหมาะสมกับระยะเวลาการด าเนินการได้ เช่น หาก โครงการมีระยะเวลา
ทั้งสิ้น ๑ เดือน สามารถปรับช่วงระยะเวลาเป็นรายสัปดาห์ เป็นต้น ในแต่ละกิจกรรมต้องระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ด้วย) 

 



-๑๒- 

๑๔. ผลการพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ด้านงบประมาณของ
หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน 
  ได้พิจารณาโครงการและด้านงบประมาณ ข้อ ๑๐ แล้ว ขอเรียนว่า  

๑๔.๑      ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอ่ืน   
    ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการบางส่วน 
                 เป็นเงินจ านวน                            บาท   

   ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมงบประมาณจากแหล่งอื่น  
- จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน                บาท 

     -  แหล่งเงินที่สนับสนุนหรือส่งเสริมงบประมาณ                          
  ๑๔.๒      เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์      (ระบุชื่อยุทธศาสตร์)          ของหน่วยงาน 
  ๑๔.๓      เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการแต ่ 
                 (  ) ไม่สามารถน างบประมาณส่วนใดมาสนับสนุนโครงการได้ หรือ 
                   (   ) สามารถน างบประมาณของหน่วยงานมาสนับสนุนโครงการได้บางส่วน  
                                         จ านวน                            บาท 
  จึงเห็นควรเสนอของบประมาณจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นเงิน
จ านวน                        บาท 
 

(ลงชื่อ)                                                .                                 
    ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ 

หรือผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่รับผิดชอบด้านการงบประมาณ 
วันที่                                       . 

๑๕. ผลการพิจารณาแผนงานฯ จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน 
       เห็นชอบ เหตุผล                                                                                                .       
  ไม่เห็นชอบ เหตุผล                                                                                             . 
 
 
  (ลงชื่อ)                                            หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
  ต าแหน่ง                                         . 
                                    วันที่                                         . 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนรายงานความคืบหน้าในการด าเนินโครงการภายใน วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ  
 ๒.  ใหส้่งคืนเงินเหลือจ่ายภายใน ๓๐ วันหลังจากลงนามสัญญาหรือเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน  
 ๓. จัดส่งรายงานสรุปผลหลังสิ้นสดุโครงการการด าเนินโครงการภายใน ๓๐ วัน 



-๑๓- 
๑๖. ความเห็น/ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  

  
  
  

 
(ลงชื่อ)                                                .                                 
         ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 

                                           วันที่                                         . 

๑๗. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  มติคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในคราวประชุม   
ครั้งที ่                          เมื่อวันที่                           ดังนี้ 
   อนุมัติ                                                                             .          
   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก 
                      (  ) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ยุทธศาสตร์ 

               (  ) เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ยุทธศาสตร์แต่ให้น ากลับไปทบทวนกรณี 
           (  ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ เช่น ผู้ขอรับการสนับสนุนได้ยืนยัน และยื่นแบบค าขอรับเงินจาก

กองทุนฯ น้อยกว่าจ านวนเงินที่คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติ)                                                                                                      
. 
    
 
 

(ลงชื่อ)                                                 . 
ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วันที่                                     . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลงชื่อ.............................................. (หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง) 
ต าแหน่ง......................................... 
ข้อมูล ณ วันที่.......... เดือน...............พ.ศ........... 
โทรศัพท/์โทรสาร............................................... 
 

เอกสารแนบ ๒ 

-๑๔- 

แบบรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ประจ าเดือน                                  . 
เรียน  กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ                 
ชื่อโครงการ                   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ                       เดือน  (ตั้งแต่เดือน                     พ.ศ.               ถึง  เดือน                    พ.ศ.                   ) 
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน                                           บาท 

เดือนที่จะ
ด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามแผน แผน ผล แผน ผล 

            
            
            

รวม       

 

 

 

หมายเหตุ   ให้ส่งรายงานทาง e-mail : amlofund@amlo.go.th หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๒๑๔ ๖๓๗๙  ภายในวันที่ ๑ ของทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
 
 



เอกสารแนบ ๓ 
-๑๕- 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

ชื่อโครงการ.................................................................................................................. ........................................ 
วัตถุประสงค์โครงการ................................................................................................................................ ............ 
ระยะเวลา และสถานที่ในการด าเนินโครงการ.......................................................................................................  
ผู้รับผิดชอบโครงการ.......................................................................................................... ................................... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ.................................................................... ......................................................... 
งบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เป็นเงินจ านวน ทั้งสิ้น...................บาท 
  รายจ่ายโครงการ จ านวนเงิน......................................บาท มีรายละเอียด ดังนี้ (ตัวอย่างเช่น) 

1. ค่าตอบแทน...........................................บาท 
2. ค่าใช้สอย...............................................บาท 
3. ค่าวัสดุ...................................................บาท 
4. ฯลฯ.......................................................บาท 

รวม.................................................บาท 
 งบประมาณคงเหลือ................................................บาท 
วิธีการด าเนินโครงการตามแผนงาน  

ระยะเวลา กิจกรรมตามแผน ผลการด าเนินงาน 
   
   
   

ผลผลิต....................................................................................................................... ........................................... 
ผลลัพธ์................................................................................ .................................................................................. 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ........................................................................................................ .................................... 
ผลกระทบ...................................................................................................................... ....................................... 

การประเมินผลการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับแผน 
ประเด็นในการประเมิน ผลการประเมิน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ (  ) บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดย........................................................... 
(  ) ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค ์หรือบรรลุวัตถุประสงค์บางสว่น เนื่องจาก............ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการ (  ) ส าเร็จตามระยะเวลา  (  ) ไม่ส าเร็จตามระยะเวลา เนื่องจาก.................... 
โดยมีการ ( ) ปรับแผน   (  ) ไมม่ีการปรับแผน เนื่องจาก........................... 

งบประมาณ (  ) เป็นไปตามแผน  (  ) ไม่เปน็ไปตามแผน เนื่องจาก........................ 

ผลผลติโครงการตามชี้วัด 
 
ผลลัพธโ์ครงการ 

(  ) ดีกว่าเปา้หมาย  (  ) เปน็ไปตามเป้าหมาย 
(  ) ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย เนือ่งจาก................................................ 
(  ) ดีกว่าเปา้หมาย  (  ) เปน็ไปตามเป้าหมาย 
(  ) ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย เนือ่งจาก................................................ 

ผลกระทบโครงการ (ถ้ามี) (  ) ส าเร็จตามแผน  (  ) ไมส่ าเร็จตามแผน เนื่องจาก.................... 



-๑๖- 
สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม/ความส าเร็จของโครงการ และความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
อุปสรรค ข้อจ ากัดของโครงการปัญหาในการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
งานทีต่้องด าเนินการต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 
............................................................................................................................. ............................................... 
....................................................................................................................................................................... ....... 
หลักฐานประกอบการรายงานผล (แล้วแต่กรณี) ดังนี้ 
 ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและก าหนดการ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน 
 ระเบียบ/กฎหมายที่อ้างอิงในการเบิกจ่ายเงิน 
 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน
 หนังสือเชิญวิทยากร รายงานการประชุม เป็นต้น 
     
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานสรุปผลการด าเนินการโครงการ มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้จัดท ารายงาน 

             (........................................) 
         ต าแหน่ง......................................................... 
 

ลงชื่อ...........................................หัวหน้าหนว่ยงาน 
             (........................................) 
         ต าแหน่ง......................................................... 
 
 


