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 รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักงาน ปปง. 
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ค าอธิบายการตอบค าถาม 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 
 ส่วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้  

 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 
หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 

 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ทั้ง
องค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ค าถามท่ีมีเครื่องหมาย  (#) เป็นค าถามบังคับท่ีส่วนราชการต้องตอบค าถาม  โดยมีข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบค าถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 

 ค าถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย  (#) เป็นค าถามที่ส่วนราชการต้ องตอบค าถาม   แต่การตอบ
ค าถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส าหรับกรณีค าถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ด าเนินการ  ให้ส่วนราชการตอบ
ว่า “ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปญัหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 ค าถามที่ส่วนราชการ มีลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค าถามในข้อนี้”  

 การตอบค าถาม ให้ส่วนราชการอธิบาย บริบทท่ีส าคัญขององค์การ ที่เก่ียวข้องในแต่ละ
ค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม  
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 

 
ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการ

ปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่ส าคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้ อมในการ
ปฏิบัติงาน และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงบริบทเพ่ือให้เข้าใจส่วนราชการมากข้ึน และเพ่ือชี้น าและจัดล าดับ
ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศท่ีส่วนราชการควรน าเสนอในการอธิบายในหมวด ๑ – ๗ ต่อไป 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

 
๑. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ ที่ส าคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 

ก.  สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
(๑) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 

-  พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 
  ตอบ         พันธกิจของส านักงาน ปปง. 

๑. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
๒. ก าหนดนโยบายและมาตรการด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
๓. บังคับใช้กฎหมายด้านการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีสัมฤทธิ์ผลและเป็นที่ยอมรับ 
๔. ประสานและบูรณาการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในและต่างประเ ทศในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๖. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 
๗. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของส านักงาน ปปง . รวมทั้งหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความรู้ในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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   หน้าที่ตามกฎหมายของส านักงาน ปปง. 

ตอบ    อ านาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มีดังนี้  

๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 
๒) รับรายงานการท าธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงาน

และข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอ่ืน 
๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตาม

ข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
๔) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ของ

ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

๕) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายเพื่อจัดท านโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการใดๆ ในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 

๖) จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านก ารสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

๗) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
หรือกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงาน
ก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

๘) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

๙) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

๑๐) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
๑๑) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัด
โครงการดังกล่าว 

๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
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อ้างถึง 
๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  หมวด ๕ ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  มาตรา ๔๐[๖๙]  ให้จัดตั้งส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า  “ส านักงาน 
ปปง.” ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็น
กลาง มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 
  (๒) รับรายงานการท าธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับ
รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอ่ืน 
  (๓)[๗๐] รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตาม
ข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
   (๓/๑) [๗๑ ] ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
   (๓/๒)[๗๒] ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเ งิน
แก่การก่อการร้ายเพื่อจัดท านโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผล
การประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมา ตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการใด ๆ ในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
   (๓/๓)[๗๓ ] จัดท าแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
   (๓/๔)[๗๔ ] แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ซึ่งไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ไปยังหน่วยงานก ากับดูแลผู้มี หน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เพ่ือพิจารณาด าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   (๓/๕)[๗๕] ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่ าวสารเพ่ือการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  (๔ ) [๗๖ ] เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผ ลการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  (๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  ๖  
 

  (๖) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัด
โครงการดังกล่าว 
  (๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๒. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ข้อ ๒  ให้ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีภารกิจเกี่ยวกับการปูองกันปราบปรามการฟอก
เงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ ก ากับและ
ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม 
สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงินแต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 
  (๒) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการท าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอ่ืน 
  (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
  (๔) ก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานกา รท าธุรกรรม รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  (๕) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ราย งานหรือข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการท าธุรกรรม 
  (๖) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  (๗) เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น 
  (๘) เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ 
  (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานและงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานหรื อตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 



 
 

  ๗  
 

                   -  ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 

ตอบ          ความส าเร็จหรือเป้าหมายองค์การของส านักงาน ปปง. คือ 
๑. มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านก ารป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
๒. ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล 
๓. หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชน มีความเชื่อม่ันและยอมรับในการ

ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านก ารสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

 หากเปรียบเทียบกับพันธกิจหรือยุทธศาสตร์แล้วจะสอดคล้องรองรับสามารถด าเนินการให้
บรรลุเป้าหมายหรือความส าเร็จของหน่วยงานได้  ทั้งนี้ ควรมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ร่วมกันเพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

                  - กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร 

ตอบ         กลไก /วิธีการที่ส านักงาน ปปง . ใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตาม พันธกิจคือเพ่ือ
ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งจ าแนกตามพันธกิจได้ดังนี้ 

โดยด าเนินภายใต้ยุทธศาสตร์ของส านักงาน ปปง. ได้แก่ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงปูองกัน เพ่ือไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหา

ผลก าไร (NPO) ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในการกระท าความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการกับทรัพย์สิน
ในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้า นการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย และการสนับสนุนด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

 ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์กร และบุคลากร ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ วิธีที่ใช่ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ 

๑) ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย 

๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒  
๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ คือ  

(๑) กม.  
(๒) คท. 
(๓) ขก. 
(๔) กส. 
(๕) นย. 



 
 

  ๘  
 

พันธกิจ วิธีที่ใช่ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ 

(๖) สอ. 
(๗) คด. ๑ -๔ 
(๘) ศท. 

๒) ก าหนดนโยบายและมาตรการด้านการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่๑  
๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ คือ  

(๑) กม. 
(๒) คท. 
(๓) ขก. 
(๔) กส. 
(๕) นย. 
(๖) สอ. 

๓ ) บังคับใช้กฎหมายด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่าง
มีสัมฤทธิ์ผลและเป็นที่ยอมรับ 

๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒  
๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ  

(๑) กม. 
(๒) ขก. 
(๓) คด. ๑ – ๔ 
(๔) ศท. 

๔) ประสานและบูรณาการความร่วมมือ และ
สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศใน
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒  
๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ คือ  

(๑) กม. 
(๒) คท. 
(๓) ขก. 
(๔) กส. 
(๕) นย. 
(๖) สอ. 
(๗) คด. ๑ – ๔ 
(๘) ศท. 

๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓  
๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ บส.  

๖)  พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔  
๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ  

(๑) กส. 
(๒) นย. 
(๓) ศท. 
(๔) สลก. 

 



 
 

  ๙  
 

พันธกิจ วิธีที่ใช่ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ 

๗) พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้
บุคลากรของส านักงาน ปปง. รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มี
ความรู้ในการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔  
๒) หน่วยงานรับผิดชอบหลักของยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ  

(๑) กส. 
(๒) นย. 
(๓) ศท. 
(๔) สลก. 

 
 

(๒) วิสัยทัศน์และค่านิยม  
-  เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
พัฒนามาตรการเชิงปูองกัน เพ่ือไม่ให้ผู้มีหน้าที่
รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
(NPO) ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็น
เครื่องมือในการกระท าความผิดมูลฐานที่
สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

๑.๑  กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติเชิงปูองกัน สอดคล้องกับ
สถานการณ์การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและมาตรฐานสากล 

๑.๒  ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินน าไปสู่การก าหนดมาตรการเชิงปูองกัน 
๑.๓  ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมและผู้ที่เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 
๑.๔ เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

๑.๕ ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับ ใช้
กฎหมาย ในการด าเนินการกับทรัพย์สินในความผิด
มูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และการสนับสนุนการด าเนินคดีอาญาฐาน
ฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 
 

๒.๑  ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินน าไปสู่การด าเนินคดีตามกฎหมาย 
๒.๒  ผลการด าเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้อง

กับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายมากขึ้น 

๒.๓  การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรม 
สืบสวนทางการเงิน และด าเนินคดี ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๒.๔  การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๕ การบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและต่างประเทศ

ในการสนับสนุนการด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินมากขึ้น 



 
 

  ๑๐  
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้
เกิดป ระโยชน์สูงสุดในการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๓.๑  การเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินได้ครบถ้วนถูกต้องให้เหมาะสมกับ
สภาพของทรัพย์สิน 

๓.๒  การบริหารทรัพย์สินให้เหมาะสมกับสภาพทรัพย์เกิดคุณค่าสูงสุด 
๓.๓  ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สินสามารถ

น ามาใช้ในการสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีศักยภาพรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ
เทคโนโลย ีและมีธรรมาภิบาล 

๔ .๑ ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยี มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

๔.๒ บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 
๔.๓ ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ค่านิยมหลัก กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝุเรียนรู้ 
๑) กล้าหาญ  (Courage):  กล้าคิด กล้าท า กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง     

ถูกกาลเทศะ โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ   
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  

(๑) รับผิดชอบในการกระท าของตน 

(๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ 

(๓) แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

(๔) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

๒) ซื่อสัตย ์(Honesty): สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อตรง 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  

(๑) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๒) ไม่รับสินบน 

(๓) ไม่เบียดบังเวลาราชการ 

(๔) ไม่เบียดบังทรัพย์สินของราชการ 

(๕) ปฏิบัติโดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง และ
ความถูกต้อง 

 



 
 

  ๑๑  
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

๓) ยุติธรรม (Justice): ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เสมอภาค 
ปราศจากอคต ิ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  

(๑) ให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยความถูกต้อง ตาม กฎระเบียบ
อย่างรวดเร็ว (ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด) 

(๒) ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากความล าเอียงหรืออคติ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นกลาง และยอมรับการตรวจสอบ 
(๔) ผู้บังคับบัญชาให้ความเสมอภาคกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔ ) สามัคคี (Harmony): ร่วมแรงร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ช่วยเหลือแบ่ง ปัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้เกิด
การท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  
(๑)  ท างานเป็นทีม 
(๒) ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
(๓) รับฟังความคิดเห็นคนอื่น/Open Mind 
(๔) ท ากิจกรรมร่วมกัน 
(๕) กลมเกลียว ปรองดอง เป็นมิตร 

๕ ) ใฝ่เรียนรู้ (Eager to Learn): กระตือรือร้น และเพียรพยายามใน
การศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงในสิ่งที่มีอยู่เดิม เพิ่มเติมองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์  

(๑) ศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลตามช่องทางต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
(๒) สงสัย ตั้งค าถาม และแสวงหาค าตอบ 
(๓) วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข ใส่ใจทุกรายละเอียด 
(๔) ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ 
(๕)  น าความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนางานและองค์กร 

 
-  สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ  

ตอบ              สมรรถนะหลักของส่วนราชการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง พ .ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบด้วย  ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement  Motivation) 

๒) การบริการที่ดี (Service Mind)  ๓) การสังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  ๔) การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  ๕) การท างานเป็นทีม (Teamwork)   



 
 

  ๑๒  
 

(๓)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
- ลักษณะโดยรวมของส่วนราชการเป็นอย่างไร 
- มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 

ตอบ ณ วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส านักงาน ปปง. มีบุคลากรปฏิบัติงานจ าแนกตามประเภทของบุคลากรได้เป็น 
ข้าราชการ ๓๑๕ คน (ชาย ๑๔๒ คน หญิง ๑๗๓ คน) พนักงานราชการ ๒๘ คน (ชาย ๒ คน หญิง ๒๖ คน) ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน ๗๐ คน  (ชาย ๒๗ คน หญิง ๔๓ คน) และลูกจ้างชั่วคราว ๖๔ คน (ชาย ๒๕ คน หญิง ๓๙ คน) 
ตามตารางแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อมูลบุคลากรของส านักงาน ปปง. 
(อัตราคนครอง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓๑๕  อัตรา) 

ข้าราชการ 

สายงาน 

ประเภทต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง/จ านวน 

รวม 
(คน) 

  
  
  
  

% 

ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ บริหาร 
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นักบริหาร ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐.๖๓ 
ผู้อ านวยการ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑๐ ๐ ๐ ๑๑ ๓.๔๙ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐.๖๓ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๐ ๐ ๘ ๑๘ ๘ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๖ ๑๑.๔๓ 
นักจัดการงานทั่วไป ๐ ๐ ๓ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ ๒.๘๖ 
นักทรัพยากรบุคคล ๐ ๐ ๑ ๕ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗ ๒.๒๒ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ๐ ๐ ๑ ๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑.๕๙ 
นักวิชาการพัสดุ ๐ ๐ ๒ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๑.๕๙ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๐ ๐ ๓ ๕ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑ ๓.๔๙ 
นิติกร ๐ ๐ ๑๑ ๓๖ ๑๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๕๘ ๑๘.๔๑ 
นักสืบสวนสอบสวน ๐ ๐ ๕๘ ๘๑ ๒๕ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๖๕ ๕๒.๓๘ 
เจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔ ๑.๒๗ 

รวม ๑ ๓ ๘๗ ๑๕๗ ๕๐ ๓ ๑ ๑ ๑๐ ๐ ๒ ๓๑๕ ๑๐๐ 

 

% ๐.๓๒ ๐.๙๕ ๒๗.๖๒ ๔๙.๘๔ ๑๕.๘๗ ๐.๙๕ ๐.๓๒ ๐.๓๒ ๓.๑๗ ๐ ๐.๖๓ 
  
 
 

  



 
 

  ๑๓  
 

อายุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 

๑. อายุตัวเฉลี่ย/ปี  ๓๙.๑๐ 

๒. อายุราชการเฉลี่ย/ปี  ๑๒.๑๑ 

วุฒิการศึกษา  รวม (คน) % 

๑. ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๑ ๐.๓๒ 

๒. ป.ตรี  ๑๑๔ ๓๖.๑๙ 

๓. ป.โท  ๑๙๙ ๖๓.๑๗ 

๔. ป.เอก  ๑ ๐.๓๒ 

รวม  ๓๑๕ ๑๐๐ 

 
 
 
 

แผนภูมิอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามสายงาน 

 



 
 

  ๑๔  
 

แผนภูมิอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามระดับการด ารงต าแหน่ง
..

 
 
 

แผนภูมิอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

 
 



 
 

  ๑๕  
 

บุคลากรของส านักงาน ปปง. ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
 

 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ลูกจ้างชั่วคราว 

ชาย ๑๔๒ ๒ ๒๗ ๒๕ 

หญิง ๑๗๓ ๒๖ ๔๓ ๓๙ 

รวม ๓๑๕ ๒๘ ๗๐ ๖๔ 

 
 
 

 
 

แผนภูมิอัตราก าลังบุคลากรส านักงาน ปปง. 
ณ วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

  ๑๖  
 

พนักงานราชการ 

 
สายงาน/อาย/ุวุฒิการศึกษา 

 
จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ 

 
สายงาน   

๑. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๕ ๕๓.๕๗ 
๒. เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๒ ๗.๑๔ 
๓. เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๖ ๒๑.๔๓ 
๔. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๕ ๑๗.๘๖ 

รวม ๒๘ ๑๐๐ 

อายุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 

๑. อายุตัวเฉลี่ย ๓๒.๙๓ 
๒. อายุราชการเฉลี่ย ๕.๖๑ 
วุฒิการศึกษา รวม (คน) ร้อยละ 

๑. ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๑ ๓๙.๒๙ 
๒. ป.ตรี ๑๗ ๖๐.๗๑ 
๓. ป.โท 0 0 

รวม ๒๘ ๑๐๐ 

 
 
 

แผนภูมิอัตราก าลังพนักงานราชการจ าแนกตามสายงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ๑๗  
 

แผนภูมิอัตราก าลังพนักงานราชการจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
- อะไรคือข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ   

ตอบ         ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้มาต รฐานก าหนดต าแหน่งตามมติของ ก .พ. 
เป็นข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับข้าราชการในส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

- องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 

ตอบ          ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ๒ กลุ่มของส านักงาน ปปง. เรียงตามล าดับส าหรับ
สายงานหลัก ได้แก่ งานมีความท้าทาย  งานมีการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง และการได้รับงานที่ตรงกับความสามารถ  
สายงานสนับสนุน ได้แก่ ปริมาณงานในความรับผิดชอบมีความเหมาะสม งานมีความท้าทาย  งานมีการเรียนรู้
ไม่หยุดนิ่ง และการได้รับงานที่ตรงกับความสามารถ  

โดยส านักงาน ปปง. มีค่านิยมในการท างานร่วมกัน ๕ ข้อ ได้แก่  
ค่านิยม ค านิยาม 

๑) กล้าหาญ (Courage) กล้าคิด กล้าท า กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ โดยไม่หวั่นเกรงต่อ
อิทธิพลใด ๆ 

๒) ซื่อสัตย์ (Honesty) สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง 
๓) ยุติธรรม (Justice) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ 
๔) สามัคคี (Harmony) ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็น

ที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
๕) ใฝุเรียนรู้ (Eager to Learn) กระตือรือร้น และเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้  ปรับปรุงในสิ่งที่มี

อยู่เดิม เพิ่มเติมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งค่านิยม ๕ ข้อ ดังกล่าว จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง . สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุพันธกิ จ และ
วิสัยทัศน์ของส านักงาน ปปง.  



 
 

  ๑๘  
 

- ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเป็นเรื่ องเฉพาะ
ของส่วนราชการอะไรบ้าง 

ตอบ          ส านักงาน ปปง . ไม่มีข้อก าหนดด้านสุขภาพท่ีเป็นเรื่องเฉพาะของส านักงาน ปปง . แต่มีการ
จัดเตรียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เสื้อเกราะ เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง . ตามระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
การมีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(๔)  สินทรัพย์  
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 

ตอบ ส านักงาน ปปง. มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้  

รายการ รายละเอียด 

๑. เทคโนโลยี ๑.๑ ระบบสารสนเทศด้านการรับรายงานธุรกรรม 
๑) ระบบการส่งรายการธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(AERS) 
๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือการรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ERS) 

๓) ระบบรายงานการท าธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECB) 

๑.๒  ระบบสารสนเทศด้านการสืบสวนสอบสวน 
๑.๒.๑ ระบบสารสนเทศด้านการสืบสวนสอบสวน 

๑) ระบบสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์รายงานธุรกรรม (Visual Link) 
๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ (Smart Search) 
๓) ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลคดี (AMCAMs) 
๔) ระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMCATs) 
๕) ระบบรวบรวมข้อมูลหลายมิติเพ่ือวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ (AMCIS) 
๖) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม (AMFICS)  
๗) ระบบสารสนเทศเพ่ือควบคุมติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานคดีตาม

กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Law Tracking) 
๘) ระบบสารสนเทศเพ่ือการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีผู้ที่มี

หน้าที่รายงาน 
๙) ระบบสารสนเทศหลักขององค์กร (Core Business) 
๑๐) ระบบคัดกรองและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (SAS) 
๑๑) ระบบบริหารจัดการการแบ่งปันข้อมูลส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (AMLO 

Government to Government Data Sharing and Management System)  



 
 

  ๑๙  
 

รายการ รายละเอียด 

๑.๒.๒ ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นระหว่างหน่วยงานจ านวน ๗ ระบบบริการ 
๑)  ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล (AMI) ของกรมการปกครอง 
๒)  ระบบขอคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต ของกรมสรรพากร 
๓)  ระบบตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
๔)  ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด ของส านักงาน ป.ป.ส. 
๕)  ระบบตรวจสอบทะเบียนรถ ของกรมการขนส่งทางบก 
๖)  ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (ThaiDXC)ของส านักงานกิจการยุติธรรม 
๗)  ข้อมูลประวัติบุคคลผู้กระท าผิดกฎหมาย กองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงาน 

ต ารวจแห่งชาติ 
๑.๒.๓ บริการข้อมูลเพื่อการสืบค้นจ านวน ๒ บริการ 

๑) บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ (Bingo) 
๒) บริการข้อมูลออนไลน์ (NEWS Center) 

๑.๓ ระบบสารสนเทศด้านการบริหารและด้านอ านวยการจ านวน ๑๒ ระบบ 
๑) เว็บไซต์ส านักงานปปง. 
๒) ระบบเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) ระบบงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการงานในองค์กร 
๔) ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) และCall Center 
๕) ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารทั่วไปของส านักงานปปง. (Back Office) 
๖) ระบบงานห้องสมุด (e-Library) 
๗) ระบบสารสนเทศต้นแบบเพ่ือการบริหารจัดการเงินกองทุนการปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
๘) ระบบการจัดการความรู้ ส านักงาน ปปง. 
๙) ระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๐) ระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบติดตามประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการ  
๑๑) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒) ระบบเว็บท่า (Enterprise Portal) 

๑.๔  เทคโนโลยีด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบการกระท า
ความผิดทางเทคโนโลยี 

๑)   ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ 
๒)   ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
๓)   ชุดโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์และตรวจสอบหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
๔)   ชุดโปรแกรมส าหรับวิเคราะห์หลักฐานเครื่อง Mac และอุปกรณ์ iOS 



 
 

  ๒๐  
 

รายการ รายละเอียด 

๕)   ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
๖)   ชุดโปรแกรมวิเคราะห์และสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล 
๗)   โปรแกรมวิเคราะห์หน่วยความจ า 
๘)   ห้องปฏิบัติการ (Computer Forensics Lab) 
๙)   เทคโนโลยีการตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection) 

๑.๕ ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงาน 
๑) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว ๓๐๐/๑๐๐ Mbps 
๒) ระบบเครือข่ายภายใน (LAN) และระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) ที่ครอบคลุมทั้งอาคาร 
๓) ท่อร้อยสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) เชื่อมโยงระหว่างส านักงาน ปปง. และอาคารแอล 
๔) ศูนย์ส ารองข้อมูล 
๕) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)  

๒. อุปกรณ์ 
(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 

 

๒.๑ มีอุปกรณ์ส านักงานในแต่ละกอง/ศูนย/์กลุ่มดังนี ้
๑)   เครื่องคอมพิวเตอร์มีใช้งานร้อยละ๑๐๐ (อัตราส่วน ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง) 
๒)   เครื่องพิมพ์มีใช้ทุกส่วนงาน 
๓)   คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต มีใช้ทุกกอง/ศูนย/์กลุ่ม 

๓. อาคารและสถานทีท่ี่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนพัสดุฯ 

 

๑) ที่ดินที่ครอบครอง มีจ านวน ๒ แปลง (ที่ดินที่ตั้งส านักงาน ปปง . เขตปทุมวัน 
และท่ีดินที่เก็บทรัพย์สิน อ าเภอบางกราย จ.นนทบุร)ี 

๒) อาคารลานจอดรถยนต์ส าหรับผู้มีติดต่อและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. จ านวน ๗ ชั้น 
๓) อาคารส านักงาน ปปง. ๑๒ ชั้น (อาคารของส านักงาน ปปง.) 
๔) อาคารแอล บิลดิ้ง ชั้น ๒ – ๔ (อาคารเช่า) 
๕) ห้องประชุมส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในห้องประชุม จ านวน ๓ ห้อง 

(ห้องประชุม ๑๐๑ และพ้ืนที่บริเวณหน้าห้องประชุม ๑๐๑, ห้องประชุม ๕๐๑ 
และห้องประชุม ๑๒๐๑) 

๔. เพื่อสนับสนุนความ 
ปลอดภัย 

๑) อาวุธปืนพกสั้นกล็อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.                    ๓๐ กระบอก 
๒) อาวุธปืนพกสั้น CZ รุ่น ๗๕ คอมแพ็กซ์ ขนาด ๙ มม.    ๒๐ กระบอก 
๓) อาวุธปืนพกสั้นกล็อก ๑๙ ขนาด ๙ มม.                    ๔๐ กระบอก 
๔) เสื้อเกราะ lavel ๓a                                          ๔๐  ตัว 
๕) เสื้อเกราะ lavel ๓a                                          ๔๐  ตัว 

 

 

 



 
 

  ๒๑  
 

(๕)  กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  

- ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีส าคัญอะไรบ้าง 

ตอบ                   ส านักงาน ปปง. ด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย และระเบียบที่ส าคัญ คือ  
๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งให้อ านาจส านักงาน ปปง. ดังนี้ 

๑.๑  การรับ – ส่ง รายงานธุรกรรม 
๑.๒  การด าเนินการกับทรัพย์สิน 
๑.๓  การก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน 
๑.๔  การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาฟอกเงิน 
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับกองความร่วมมือระหว่างประเทศ (ส่วนความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ) 

คือ การรับและส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน 
๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ .ศ. ๒๕๕๖ 

ซึ่งให้อ านาจส านักงาน ปปง. ดังนี้ 
๒.๑  การก าหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 
๒.๒  การยึด/อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนด 
๒.๓  การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการ 
ที่เป็นผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
๑. พระราชบัญญัติปูองกัน

และปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับ
เพศ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิด
เกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงสถาบันการเงิน ความผิด
เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการ
กรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์และ  ความผิดเกี่ยวกับการ
ลักลอบหนีศุลกากรเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ก าหนดเกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 
 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมและการ

แสดงตน 
 ก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ

ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ
ธุรกรรม 

 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานปูองกันและปราบ  
ปรามการฟอกเงิน และเลขาธิการฯ 

 นายกรัฐมนตรี 
 ส านักงาน ปปง. 



 
 

  ๒๒  
 

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการ 
ที่เป็นผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
 ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมาย

ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ก าหนดโทษส าหรับผู้ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 

๒. พระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ก าหนดมาตรการในการจัดท ารายชื่อบุคคลที่ถูก
ก าหนด  

 การระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้ มีชื่ออยู่ใน
รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด  

 การก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรา มการฟอก
เงินระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ใน
รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 

 การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกัน
และ  ปราบปรามการฟอกเงินและส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

 ก าหนดบทลงโทษส าหรับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

 นายกรัฐมนตรี 
 ส านักงาน ปปง. 

 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(๖) โครงสร้างองค์การ  
- โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 

ตอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ปปง. อยู่ในข้อบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี อันเป็นไป
ตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ .ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าหรับโครงสร้างภายในส านักงาน ปปง . นั้น มีเลขาธิการ ปปง . เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และมีรองเลขธิการฝุายบริหาร และปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ ส าหรับการแบ่งส่วนงานภายใน
ส านักงาน ปปง . ตามระเบียบ ส านักงาน ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการ
ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แบ่งส่วนราชการส านักงาน ปปง. 
ดังนี้ 

 



 
 

  ๒๓  
 

  



 
 

  ๒๔  
 

 
 

 

                                                                         

      

 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารและการมอบอ านาจของส านักงาน ปปง. 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

- ส่วนบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร ์

- ส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส่วนตรวจสอบการกระท าความผิด 
  ทางเทคโนโลยี 
 

- ส่วนบริหารงานความร่วมมือ 
  ระหว่างประเทศ 
- ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ระหว่างประเทศ 
- ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตาม 
  พันธกรณีระหว่างประเทศ 
- ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 
- ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- ส่วนงานศูนย์ประสานงานอาเซียน               

ของส านักงาน ปปง. (ASEAN 
Unit) และ          งาน
ภาษาต่างประเทศ 

 

- ส่วนบริหารงานข่าวกรองทางการเงิน 
- ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน 
- ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน 

- ส่วนต่อต้านการสนับสนุน  
  ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
- ส่วนสืบสวนทางการเงิน 

- ส่วนบริหารงานกฎหมาย 
- ส่วนนิติการ 
- ส่วนคดีและเปรียบเทียบ 
- ส่วนงานคณะกรรมการ 
  ธุรกรรม 
- ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการ 
  พิเศษทางกฎหมาย 
- ส่วนวินัยและคดีปกครอง 

เลขาธิการ ปปง. 

 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนทางการเงิน 
  
  

กองความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

กองข่าวกรองทางการเงิน 
 

กองคดี ๔ 

รองเลขาธิการ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

รองเลขาธิการ 

ฝ่ายบริหาร 

- ส่วนบริหารงานคดี 
- ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ 
- ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒ 

- ส่วนบริหารงานคดี 
- ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ 
- ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒ 

- ส่วนบริหารงานคดี 
- ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ 
- ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒ 

- ส่วนบริหารงานคดี 
- ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ 
- ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒ 

กองคดี ๑ 

กองคดี ๒ 

กองคดี ๓ 

- ส่วนบริหารงานก ากับและตรวจสอบ 
- ส่วนพัฒนานโยบายการก ากับ 
- ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๑ 
- ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๒ 
- ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๓ 
- ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๔ 
- ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๕ 
- ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม 
- ส่วนตรวจสอบและคดี 
 
 

กองก ากับและตรวจสอบ 

- ส่วนบริหารงานส่ือสารองค์กร 
- ส่วนประชาสัมพันธ์ 
- ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 
- ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

กองสื่อสารองค์กร 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองกฎหมาย 

ที่ปรึกษาประจ าส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กองก ากับและตรวจสอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
 

  ๒๕  
 

ชื่อหน่วยงาน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อหน่วยงาน 
(๑) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกลาง ๗ กองคดี 2 41 
- เลขาธิการ ปปง.(บริหารสูง) ๑ - ผู้อ านวยการกอง (อ านวยการสูง) ๑ 

- รองเลขาธิการ ปปง.(บริหารต้น) ๒ - นักสืบสวนสอบสวน (ชพ.) 4 
- ที่ปรึกษาประจ าส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๑ - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) 25 

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (ชช.) ๓ - นิติกร (ชพ.) 2 
ส านักงานเลขานุการกรม ๓3 - นิติกร (ปก./ชก.) 9 

- ผู้อ านวยการกอง (อ านวยการสูง) ๑ กองคดี 3 4๐ 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๒ - ผู้อ านวยการกอง (อ านวยการสูง) ๑ 

- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 3 - นักสืบสวนสอบสวน (ชพ.) 5 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.) 1 - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) 2๔ 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก) 6 - นิติกร (ชพ.) 2 
- นักทรัพยากรบุคคล (ชพ.) ๑ - นิติกร (ปก./ชก.) 8 

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก.ชก.) 6 กองความร่วมมือระหว่างประเทศ ๒๐ 
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ชพ.) ๑ - ผู้อ านวยการกอง (อ านวยการสูง) ๑ 

- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) ๕ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.) ๓ 
- นักวิชาการพัสดุ (ชพ.) ๑ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก) ๙ 

- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) ๖ - นักสืบสวนสอบสวน (ชพ.) ๑ 
กองกฎหมาย 2๖ - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) ๓ 

- ผู้อ านวยการกอง (อ านวยการสูง) ๑ - นิติกร (ปก./ชก.) ๑ 
- นิติกร (ชพ.) ๔ - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) ๒ 

- นิติกร (ปก./ชก.) ๒๐ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 2๒ 
- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) ๑ - ผู้อ านวยการกอง (อ านวยการสูง) ๑ 

กองก ากับและตรวจสอบ 48 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.) 4 
- ผู้อ านวยการกอง (อ านวยการสูง) ๑ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก) ๑7 

- นักสืบสวนสอบสวน (ชพ.) ๖ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 27 
- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) 32 - ผู้อ านวยการส านัก (อ านวยการสูง) 1 

- นิติกร (ชพ.) ๑ - นักสืบสวนสอบสวน (ชพ.) 4 
- นิติกร (ปก./ชก.) 5 - นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) 21 

- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 2 - เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๑ 
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) ๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 

กองข่าวกรองทางการเงิน 43 - ผู้อ านวยการศูนย์ (อ านวยการต้น) ๑ 
- ผู้อ านวยการกอง (อ านวยการสูง) ๑ - นักวิชาการคอมพิวเตอร ์(ชพ.) 4 

- นักสืบสวนสอบสวน (ชพ.) 4 - นักวิชาการคอมพิวเตอร ์(ปก./ชก) 8 
- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) 36 - นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 2 

- นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 2 กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒ 
กองคดี 1 41  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก./ชพ.) 1 

- ผู้อ านวยการกอง (อ านวยการสูง) ๑  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 1 
- นักสืบสวนสอบสวน (ชพ.) 4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๔ 

- นักสืบสวนสอบสวน (ปก./ชก.) 25 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ.) 1 
- นิติกร (ชพ.) 2 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก) 3 

- นิติกร (ปก./ชก.) 9 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

 (7) 
 

 (8) 
 

 (9) 
 

 (10) 
 

 (11) 
 

 (12) 
 

 (2) 
 

 (3) 
 

 (4) 
 

 (5) 
 

 (6) 
 

 (13) 
 

 (14) 
 

 (1๕) 
 



 
 

  ๒๖  
 

         - ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และ
ส่วนราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด 

ตอบ        ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการ ก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้ บริหารส่วนราชการ และ
ส่วนราชการที่ก ากับ 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

๑.  วุฒสิภา ๑. ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิใน
คณะกรรมการ ปปง. ตามท่ีส านักงาน ปปง. เสนอ 

๒. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ  
ส านักงาน ปปง. และข้อสังเกตจากคณะรัฐมนตรี 

๒.  คณะรัฐมนตรี ๑. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. 
ตามผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ 
กรรมการ ปปง. โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา 

๒. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ของ
ส านักงาน ปปง. และให้ข้อสังเกตผลการปฏิบัติงาน 
ของส านักงาน ปปง. 

๓.  นายกรัฐมนตรี บังคับบัญชา ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 

๔.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(คณะกรรมการ ปปง.) 
 องค์ประกอบ   ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ     
จ านวน ๑๕ คน ดังนี้ 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๖ คน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์
ด้านเศรษฐศา สตร์ การเงิน การคลัง หรือ
กฎหมายและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการปูองกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดย
ความเห็น ชอบของวุฒิสภา เป็นกรรมการ 

๒. กรรมการโดยต าแหน่งจ านวน ๘ คน ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่าง  
ประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุดผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

๑. เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เก่ียว 
กับการปูอง กันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการ เงินแก่การก่อการร้าย 

๒.  ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิ บัติ
ของส านักงาน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการร้าย 

๓.  ก ากับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม 
ส านักงาน และเลขาธิการปฏิบั ติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือ
ยับยั้งการกระท าใดของคณะกรรมการ ธุรกรรม  
ส านักงาน และเลขาธิการที่ เห็นว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 

๔.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความ
เสี่ยงที่เก่ียวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการท าธุรกรรม



 
 

  ๒๗  
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

และเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมกา 

๓. เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการฯ ทั้ง ๑๕  คน เลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ
คนหนึ่งและรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง 

ของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้อง
รายงานการท าธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เสนอแนะแ นวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันความเสี่ยง
ดังกล่าว 

๕.  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือก าหนด
หลักเกณฑ์ใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับอ านาจของคณะกรรม 
การธุรกรรม รวมตลอดท้ังออกระเบียบหรือประกาศอ่ืน
ใดที่พระราชบัญญัตินี้  ก าหนดให้เป็นอ าน าจของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่ก าหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ 
ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

๖. คัดเลือกบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งเลข าธิการ
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

๗.  วางระเบียบในการด าเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

๘.  ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบั ญญัตินี้หรือตามท่ีมี
กฎหมายบัญญตัิให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

๕.  คณะกรรมการธุรกรรม 
องค์ประกอบ 
  มีคณะกรรมการ จ านวน ๕ ท่าน ซึ่งแต่งตั้งจาก
บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการ
อัยการ คณะละหนึ่งคน และมีเลขาธิการ ปปง . 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

๑. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
 ๒. สั่งยับยั้งการท าธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 
๓.  ด าเนินการตามมาตรา ๔๘ 
๔. เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

นี้ต่อคณะกรรมการ 
๕. ก ากับ ดูแลและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น

อิสระและตรวจสอบได้  
๖. ออกระเบียบข้อบังคับประกาศค าสั่ง หรือก าหนด

หลักเกณฑ์ใดๆ เพ่ือให้ส านักงานปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจของคณะกรรมการธุรก รรม 
ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 
 

  ๒๘  
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

๗. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

๖.  
๖.๑ 

คณะอนุกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
องค์ประกอบ 
    มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. 
เป็นประธาน อนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง. ฝุาย
ปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  ผู้แทนจาก
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเป็นอนุกรรมการ 
ได้แก่  กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานศาล
ยุติธรรม ส านักงาน ป.ป.ส. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยมีผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส านักงาน ปปง. เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ  และอนุกรรมการ 
ข้าราชการส านักงาน ปปง . ที่เลขาธิการ ปปง . 
มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. เสนอแนะมาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๒.  เสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการปรับปรุงร่างกฎหมาย 

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๓. เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
ส านักงาน ปปง. 

๔. เชิญผู้แทนหรือหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

๕. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานกฎหมายตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 

๖.๒ คณะอนุกรรมการส่งเสริมควา มร่วมมือ 
ประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
องค์ประกอบ 
    มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. 
เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ ปปง . รองเลขาธิการ ปปง . ฝุาย
ปฏิบัติการ รองเลขาธิการ ปปง . ฝุายบริหาร  
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย ส า นักงาน ปปง . 
ผู้อ านวยการกองคดี ๔ ส านักงาน ปปง. ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง
เป็นอนุกรรมการ ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กรมศุลกากร กรมสรรพากร กระทรวงการพัฒนา
สังคม และความม่ันคงของมนุษย์ กรมองค์การ
ระหว่างประ เทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๑. พิจารณาก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการ
ประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปร ามการฟอกเงินหรือ
เสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการปรับปรุง พัฒนา 
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการประสานงานในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน รวมถึงแนวทางประสานความร่วมมือ 
การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การปู องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป 

๒. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีตามความผิดมูลฐาน 
ความผิดฐานฟอกเงินและการด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานสนับสนุนด้าน



 
 

  ๒๙  
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน 
ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงาน ป .ป.ท. 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงาน ก.ล.ต. กรมการปกครอง กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส านักข่าว
กรองแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรม
สรรพสามิต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์
พืช กรมทรัพยากรธรณี กรมปุาไม้ กรมประมง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมี ผู้อ านวยการ
กองข่าวกรองทางการเงิน เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ และ ข้าราชการส านักงาน ปปง.  
ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อมูล ข่าวสาร การข่าว และความม่ันคง เพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๓. ด าเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
อ านวยความสะดวก ให้เกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร การ
ข่าวและอ่ืนๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนซึ่งกันและ
กันเพ่ือให้การด าเนินคดีและการด าเนินการเก่ียวกับ
ทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและได้ผลอย่างจริงจัง 

๔. ท าความตกลงร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นไปอย่างได้ผลสู งสุดดังเจตนารมณ์ของ
กฎหมายและการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ
การประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
กฎหมายอื่นหรือกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ
หรือค าสั่งใดท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามการบังคับใช้และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

๖. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้ องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ให้ความรู้ เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

๗. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของส านักงาน 
ปปง. ที่เก่ียวกับงานตรวจสอบทรัพย์สิน และคดี 
และงานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน 

๘. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ปปง. 

 
 
 



 
 

  ๓๐  
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

๖.๓ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
องค์ประกอบ 
    มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. 
เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง.ฝุาย
บริหาร ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้องเป็นอนุกรรมการ ได้แก่  
กรมสรรพากร ส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมบังคับคดี 
กรมท่ีดิน กรมธนารักษ์ โดยมี ผู้อ านวยการกอง
บริหารจัดการทรัพย์สิน ส านักงาน ปปง . เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการ
ส านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. วางระเบียบ หรือก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิ นที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน การน า
ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้ผู้มี
ส่วนได้เสียน าทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ 
การให้เช่าและการแต่งตั้งผู้จัดการเข้าดูแลทรัพย์สิน 
การขายทอดตลาด การประเมินค่าเสียหายหรือ 
ค่าเสื่อมสภาพ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการส่ง
ทรัพย์สินคืน การส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน 

๓. พัฒนาและปรับปรุงงานบริหารจัดการทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๔. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของส านักงาน 
ปปง. ที่เก่ียวกับงานบริหารจัดการทรัพย์สิน 

๕. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๖. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ปปง. 

๖.๔ คณะอนุกรรมการด้านการก ากับ ตรวจสอบผู้มี
หน้าที่รายงานการท าธุรกรรมของสถาบัน
การเงิน องค์กร และบุคคลตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
องค์ประกอบ 
    มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. 
เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง . 
ฝุายบริหาร  ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  ผู้แทนจาก
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเป็นอนุกรรมการ 
ได้แก่ กรมการปกครอง ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ส านักงาน ก .ล . ต . ส านักงาน

๑. เสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการปรับปรุง พัฒนา 
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
กับการก ากับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท า
ธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการบังคับใช้
และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

๓. ขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการ 



 
 

  ๓๑  
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย กรมที่ดิน โดยมี ผู้อ านวยการ
กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงาน ปปง . เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการ
ส านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมายเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของส านักงาน ปปง. 
ที่เก่ียวกับงานก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการท า
ธุรกรรม 

๕. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือให้
ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

๖. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ปปง. 

๖.๕ คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทย
เพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอก
เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 
องค์ประกอบ 
    มีเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานอนุกรรมการ ที่
ปรึกษาประจ าส านักงาน ปปง. รองเลขาธิการ ปปง. 
ฝุายปฏิบัติการ รองเลขาธิการ ปปง. ฝุายบริหาร 
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย  ส านักงาน ปปง . 
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบ ส านักงาน 
ปปง . ผู้อ านวยการกองข่าวกรองทางการเงิน  
ส านักงาน ปปง. ผู้อ านวยการกองคดี ๑ ส านักงาน 
ปปง. ผู้อ านวยการกองคดี ๒ ส านักงาน ปปง. 
ผู้อ านวยการกองคดี ๓ ส านักงาน ปปง . 
ผู้อ านวยการกองคดี ๔ ส านักงาน ปปง. ผู้แทนจาก
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเป็นอนุกรรมการ 
ได้แก่ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการ
พิเศษ ฝุายคดีพิเศษ ๓ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานต่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด กอง
บังคับการปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ส านักงานต ารวจ

๑. ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของหน่วยงาน
ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมิน 
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการปูองกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

๒. ก าหนดแผนงาน กรอบการท างาน และก าหนดเวลา
ในการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้ารับการ
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการ
ปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

๓. เสนอแนะ ให้ความเห็น และร่วมจัดท ารายงาน
การประเมิน ตนเองด้านการปูองกันปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยเพ่ือ
ส่งให้ผู้ประเมิน โดยการให้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
สถิติ ผลการด าเนินงาน และกลั่นกรองค าตอบ
แบบสอบถามของผู้ประเมินเพ่ือแสดงให้เห็น
ประสิทธิผลของระบบการปูองกันปรา บปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย 
รวมทั้งด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังกล่าว 



 
 

  ๓๒  
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

แห่งชาติ กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรอง
แห่งชาต ิกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงาน 
ป.ป.ส. กรมศุลกากร  กรมสรรพากร  กรมการ
ปกครอง กรมท่ีดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  กรมการจัดหางาน  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กรมองค์การระหว่างประเทศ ส านักงาน 
ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
กรมส่งเสริมสหกรณ์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ส านักงาน ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ  สมาคม
ประกันชีวิตไทย  สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน สมาคมธุรกจิเช่าซื้อไทย สมาคมค้าทองค า 
สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  สมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย สภาทนายความใน
พระบรมราชูปถัมภ ์สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์   ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  โดยมี 
ผู้อ านวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ส านักงาน ปปง. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
และข้าราชการส านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. 
มอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๔. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็ จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ ในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

๕. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ปปง. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  ๓๓  
 

๗) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องก ารและความคาดหวังท่ีส าคัญต่อผลผลิตต่อการบริการที่มีให้ 

และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

กลุ่มผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ งานบริการ 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 
แนวทางการสนองตอบ

ต่อความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ

สื่อสาร 

๑. ประชาชนทั่วไป การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้และ
ข้อมูลข่าวสาร ที่
เกี่ยวข้องกับส านักงาน 
ปปง. 

๑. ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายรวมถึง 
บทบาทและภารกิจของ
ส านักงาน ปปง. 

๒. ได้รับความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าว  
สารที่ถูกต้องของ
ส านักงาน ปปง. 

๑. จัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการปูองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงินแก่
ประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

- การจัดโครงการ 
สัมมนา 

- สื่อประชา 
สัมพันธ์ต่าง ๆ 

๒. หน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียว ข้องกับการ
ด าเนิน  งานตาม
กฎหมาย  ว่าด้วย
การปูองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อ
การร้าย 

การจัดฝึกอบรม 
สัมมนาเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การ
ด าเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงินและกฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุ นทาง
การเงินแก่การก่อ
การร้าย 

๑.  มีความรู้ความเข้าใจตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย 

๒ . มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและ
การด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย 

 
 

๑ . มอบหมายให้มี
หน่วยงานรับผิดชอบ
โดยตรงจากการจัด
โครงการเผยแพร่
ความรู้และการบูรณาการ 

๒. การส่งวิทยากรไป
บรรยาย 

- การจัดฝึกอบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
- เผยแพร่ข้อมูลใน
ระบบอินเทอรเน็ต 
 



 
 

  ๓๔  
 

กลุ่มผู้รับบริการ งานบริการ 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 
แนวทางการสนองตอบ

ต่อความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ

สื่อสาร 

๓. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ปัญหาและ
อุปสรรค และข้อเสนอ 
แนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

๔. มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในการบูรณาการการ
ปฏิบัติงาน 

๓. หน่วยงานภาครัฐ
และเอกช น
ภายในประเทศ  
  
  
  
  

การประสานแจ้งหรือส่ง
เรื่องให้ส านักงาน ปปง. 
ด าเนินการตามกฎ  
หมายว่าด้วยการปูอง 
กันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

๑. เรื่องที่ได้รับรายงานได้มี
การด าเนินการตาม
ขั้นตอน ที่กฎหมาย
ก าหนด 

๒. มีการปกปิดความลับ 
๓. ได้รับความสะดวกใน

การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ถูก  ต้องของ
ส านักงาน ปปง. 

 

๑. มอบหมายให้มีหน่วย 
งานรับผิดชอบโดยตรง 
และก าหนดระเบียบ 
หรือ มีแนวทางวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับ เรื่อง
ที่ได้รับรายงาน 

ใช้ช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร เช่น 
โทรศัพท์ , โทรสาร , 
e-mail,website, 
webservice,ระบบ 
IVR, จดหมาย , ตู้
ไปรษณีย์ , ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น และ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
โดยตรง 

๔. ผู้ถือกรรม สิทธิ์/ 
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดอายัด  

 

การส่ง มอบทรัพย์สิน
ที่ศาลมีค าสั่งคืนให้ 

แก่ผู้ถือ กรรมสิทธิ์ /    
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 

๑. ส่งมอบทรัพย์สินได้ถูก  
ต้องครบถ้วนและทรัพยส์ิน 
ที่เก็บรักษาอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ 

๒. ระยะเวลาในการด าเนินการ
ที่รวดเร็ว 

 

๑. ด าเนินการส่งมอบ
ทรัพย์สินคืนด้วย
ความรวดเร็ว 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

- โทรศัพท์, โทรสาร 



 
 

  ๓๕  
 

กลุ่มผู้รับบริการ งานบริการ 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 
แนวทางการสนองตอบ

ต่อความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ

สื่อสาร 

๕. ผู้เช่าทรัพย์สิน ให้เช่าทรัพย์สินที่ยึด/
อายัดไว้ชั่วคราว 
จนกว่าสถานะคดี
ถึงท่ีสุด 

 -  ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว  จากเจ้าหน้าที่
และได้เช่า ทรัพย์สินใน
ราคาที่เป็นธรรม 

๑. ต้องการบริการที่
สะดวก 

รวดเร็วและเป็นธรรม 

- ติดต่อโดยตรง 

 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

- โทรศัพท,์ โทรสาร 

๖ . ผู้เข้าร่วม
ประมูลทรัพย์สิน 

- การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
การขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 

๑.  ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการขายทอด 
ตลาดที่ถูกต้องและเป็น 
ปัจจุบัน 

๒.  ทรัพย์สินราคาถูกและ
มีคุณภาพ 

๓.  การซื้อทรัพย์สินได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน  

 ๔ .  ได้รับบริการที่ดีจาก
เจ้าหน้าที่ 

๑. มีการประชาสัมพันธ์
แจ้ง ประกาศการ
ขายทอดตลาด ทั้ง
เอกสารและทาง
เว็บไซต์ของส านักงาน 
ปปง. ให้กับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

๒. มีผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ทรัพย์สินแต่ละประเภท
โดยพิจารณาตามสภาพ 
และลักษณะของ
ทรัพย์สินในราคา
ท้องตลาดเพ่ือก าหนด
ราคา เริ่มต้นทรัพย์สิน
ที่จะน าออกขายทอด 
ตลาดในแต่ละครั้ง 

๓. ขั้นตอนการเข้าร่วม
ประมูลทรัพย์สินไม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

- ติดต่อโดยตรง 
- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 
 - โทรศัพท,์ 
โทรสาร 
 - Line (กลุ่มลูกค้า
ทีส่นในเข้าร่วม
ประมูลทรัพย์สิน) 

๗. สื่อมวลชน ด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ไปยังสื่อมวลชนแขนง
ต่าง  ๆ

๑.  ความชัดเจนของข่าว   
ที่มีเนื้อหารายละเอียดครบถ้วน 
๒. ข้อมูลความเชื่อมโยง
ทางการเงิน 
๓. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ของส านักงาน ปปง . และ
อยู่ในความสนใจของประชาชน 

๑. จัดท าข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลให้
ครบถ้วนก่อนส่งให้
สื่อมวลชน 

 

 

- ติดต่อโดยตรง 

- อินเตอร์เน็ต 

- โทรศัพท์ โทรสาร 

 



 
 

  ๓๖  
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

งานบริการ/ 
งานตามพันธกิจ 

ความคาดหวัง/ 
ผลกระทบ 

แนวทางการสนองตอบต่อ 
ความคาดหวัง 

วิธีการสือ่สาร 

๑ . ผู้มีหน้าที่
รายงานการท า
ธุรกรรม/หน่วยงาน
ของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

๑.  การรับรายงาน
และแจ้งตอบรับ
รายงานการท า
ธุรกรรม 

๑. การปกปิดความลับของ
ลูกค้า 

๒. การถูกบังคับให้ ต้อ ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

๓.  ต้นทุนในการปฏิบัติงาน 
(ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงาน /พัฒนา /ใช้
ระบบสารสนเทศ) 

๑. มีการจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

๒. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

๓. มีการท างานที่เป็นระบบ 
ลดขั้นตอน/กระบวนการ
ท างาน 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

- ติดต่อทางโทรศัพท์ 

- ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(ระบบ AERS/ERS) 

๒.   การก ากับตรวจ 
สอบติดตามแล ะ
ประเมินผลผู้มีหน้า 

ที่รายงานการท า
ธุรกรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

๑. การถูกบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

๒ . ถูกด าเนินการตาม
กฎหมาย 

๓ .  ต้นทุนในการจัดส่ง
เอกสารการมาสอบ 

     ปากค าของพนักงาน 

๑. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

๒. มีโอกาสในการชี้แจงข้อ     
เท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

๓. การน าระบบ IT มาใช้เพ่ือ
ลดต้นทุน 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

- ติดต่อทาง
โทรศัพท ์

- ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (E-mail, เว็บไซต์ 
ปปง.) 

๓ . การจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบ  
ปรามการฟอกเงิน
ส าหรับผู้มี หน้าที่
รายงานการท า
ธุรกรรม 

๑. การถูกบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฏหมาย 

๑.  สามารถน าแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไป
ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

- ติดต่อทาง
โทรศัพท ์

- ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (E-mail, เว็บไซต์ 
ปปง.) 

 

 



 
 

  ๓๗  
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

งานบริการ/ 
งานตามพันธกิจ 

ความคาดหวัง/ 
ผลกระทบ 

แนวทางการสนองตอบต่อ 
ความคาดหวัง 

วิธีการสือ่สาร 

๔ . การฝึกอบรม 
สัมมนาเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบ  
ปรามการฟอกเงิน
กฏหมายว่าด้วยการ
ปูอง  กันและปราบ  
ปราม สนับสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการ
ร้าย และกฏหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องให ้แก่ผู้มี
หนา้ที่รายงาน 

๑. การถูกบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

๒. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมพนักงาน 

๑ . มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบ  
ปรามการฟอกเงิน 
กฎหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและอนุ
บัญญัติที่ เกี่ยวข้องเพ่ิม
มากขึ้น 

๒. สามารถน าความรู้ตาม
กฎหมายไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายใน
องค์กร เช่น 
โทรศัพท,์ โทรสาร,     
e-mail, ติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่โดยตรง 

- หนังสือราชการ 

๕ . การประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียว  
กับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่
การก่อการร้าย
ของสถาบัน
การเงิน และ ผู้มี
หน้าที่ราย  งาน
การท าธุรกกรม
หรือหน่วย  งาน
ของรัฐหรือกิจการ
บางประเภทที่ไม่
ต้องรายงานการ
ท าธุรกรรม 

 

๑. การปกปิดความลับ 
๒. ชื่อเสียง ความเชื่อมั่น

ของหน่วยงาน 
๓. การถูกบังคับให้ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
๔. ต้นทุน /ค่าใช้จ่ายใน

การจ้างพนักงาน
ท างานเฉพาะด้าน 

๑. มีการจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 

๒. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด ท าให้
ความเชื่อมั่นกลับคืนมา 

๓. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูก 
ต้องครบถ้วน 

๔. มีกระบวนการท างานที่
ชัดเจนและเป็นระบบ / 
การน าระ บบ IT มาใช้
เพ่ือลดต้นทุน 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายใน
องค์กร เช่น 
โทรศัพท,์ โทรสาร, 
e-
mail, website,we
b service,ระบบ 
IVR, จดหมาย , ตู้
ไปรษณีย,์ ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น และ
ติดต่อกบัเจ้าหน้าที่
โดยตรง 

 



 
 

  ๓๘  
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

งานบริการ/ 
งานตามพันธกิจ 

ความคาดหวัง/ 
ผลกระทบ 

แนวทางการสนองตอบต่อ 
ความคาดหวัง 

วิธีการสือ่สาร 

๒. ผู้ถูกด าเนินการ
กับทรัพย์สินตาม
กฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและ
ปราบปรา มการ
ฟอกเงิน 

การด าเนินการยึด
หรืออายัดทรัพยส์ิน
กับผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

๑. ได้รับการด าเนินการด้วย
ความเสมอภาค เป็นธรรม 
เป็นไปตามกฎหมาย 

๒. มีผู้ดูแลรักษาสภาพ
ทรัพย์สินให้คงเดิม
และไม่เกิดความ
เสียหายหรือถูกบุกรุก 

๑. ก าหนดระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถอ้างอิง
กับกฎหมายได้ 

ใช้ช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร เช่น 
โทรศัพท,์ โทรสาร,e-
mail, website,web 
service, ระบบ IVR, 
จดหมาย, ตู้ไปรษณีย,์ 
ตู้รับฟังความคิดเห็น
และติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่โดยตรง 

๓. พนักงานอัยการ การพิจารณาส านวน
เพ่ือยื่นค า ร้องต่อ
ศาลให้มีค าสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน 

๑ . ความสมบูรณ์ของ
ส านวนและพยานหลัก 
ฐานที่ส่งให้พนักงาน
อัยการ 

๒. ได้รับการประสานงาน
เป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ 

ก าหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ที่สามารถอ้างอิงกับกฎหมายได้ 

ใช้ช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร เช่น 
โทรศัพท์ , โทรสาร,        
e-mail, ติดต่อกับเจ้า 
หน้าที ่โดยตรง 
- หนังสือราชการ 

๔. พยาน การสืบสวนรวบรวม
พยาน หลักฐาน / 
การให้ค าแนะ น า
หรือข้อมูลภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
เกี่ยวกับการด าเนิน 
การกับทรัพย์สิน 

๑. ได้รับความสะดวก 

๒. ได้รับความคุ้มครอง
จากข้อมูลที่ให ้

๓. ความเป็นป ระโยชน์
ของข้อมูลที่ใหม้า 

๔ . พยานได้รับทราบ
ค าแนะน าหรือข้อมูลที่
ถูกต้อง สามารถน าไปใช้
ในการพิจารณาตัดสินใจ
ในการให้ถ้อยค าหรือเบิก
ความในชั้นศาล 

๕. ส านักงาน ปปง. สามารถ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนได้ 

๖. ได้รับความคุ้มครอง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ก าหนดระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
และเป็นประโยชน์กับพยาน 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายใน
องค์กร เช่น 
โทรศัพท์ , โทรสาร ,   
e-mail, ติดต่อกั บ
เจ้า หน้าที่โดยตรง 

 



 
 

  ๓๙  
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

งานบริการ/ 
งานตามพันธกิจ 

ความคาดหวัง/ 
ผลกระทบ 

แนวทางการสนองตอบต่อ 
ความคาดหวัง 

วิธีการสือ่สาร 

๕. พนักงานสอบสวน การด าเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินกั บ
ผู้กระท าความ ผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน/การสืบสวน 
รวบรวมพยานหลัก ฐาน 

๑ . ความชัดเจนของ
กฎหมายและแนว
ทางการปฏิบัติในการ
ประสานงานกับ ปปง. 

ก าหนดระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติ ขั้นตอนที่ชัดเจน 

- ติดต่อด้วยหนังสือ
ราชการ 

- ติดต่อประสานงาน
ด้วยตนเอง 

๖ . ผู้ถือ กรรม  
สิทธิ์ในทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดอายัด
และผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินที่ถูกยึด
อายัด 

 

แจ้งข้อมูลประกาศ
ขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 
 

๑. ได้รับข้อมูลการขายทอด 
ตลาดที่ชัดเจน รวดเร็ว
ครบถ้วนถูกต้อง 

๒. ได้รับค าแนะน าและการ 
ปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ 

๓. ทรัพย์สินที่ถูกน าออก
ขายทอดตลาดได้ราคาสูง
และเป็นธรรม 

ระบบขายทอดตลาดมีความ
โปร่งใส่และยุติธรรม 

- ติดต่อเป็น
หนังสือราชการ 
- ติดต่อทาง
โทรศัพท ์
- ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail, เว็บไซต์ 
ปปง.) 
 

๗ . หน่วยงาน  
ประสานข้อมูล  
และบังคับใช้
กฎหมาย  

การประสานความ 
ร่วมมือด้านการ
ปูองกันและปราบ  
ปรามการฟอกเงิน 

๑. ส านักงาน ปปง. น าข้อมูล
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง 

๒.  เก็บข้อมูลที่ได้รับโดยไม่
เปิดเผยให้บุคคลอ่ืนทราบ 

๓.  ปปง. ขอข้อมูลไม่ซ้ าซ้อน 

๔.  ผู้ร้องขอได้รับการตอบ
กลับข้อมูลครบถ้วน 
รวดเร็วตามท่ีร้องขอ 

๕. การให้ข้อมูลที่ชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน การ
ออกกฎหมายและการ
ใช้บังคับกฎหมาย 

ก าหนดระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติขั้นตอนที่ชัดเจนไม่
ซ้ าซ้อน 

ใช้ช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร เช่น 
โทรศัพท,์ โทรสาร,  
e-mail, website, web 
service, ระบบ IVR, 
จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์, 
ตู้รับฟังความคิดเห็น 
และติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่โดยตรง 

 

 
 



 
 

  ๔๐  
 

(๘) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน  
- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมี

หน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในก ารสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วน
ราชการ 
ตอบ            
ส่วนราชการ / 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ 

ในการปฏิบัติร่วมกัน 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
แนวทางและวิธีการ

สื่อสารระหว่างกัน 
๑. ศาลยุติธรรม เช่น  
  ศาลอาญา,ศาลแพ่ง 
 

 การขอหมายจับ หมายค้น /
ปฏิบัติตามค าสั่งศาล 

 การออกหมายเพ่ือขอ
อนุญาตเข้าถึงข้อมูลทาง
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ 

 การขอค าพิพากษาถึงที่สุด 

 ประสานติดตามพยานในคดี 

 การยื่นค าร้องเพ่ือให้ศาลมี
ค าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด 

 ปฏิบัติตามระเ บียบ /
กฎเกณฑ์ของศาล 

 ระเบียบงานสารบรรณ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อด้วยตนเอง 
 
 

๒.กระทรวงยุติธรรม 

 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ 

 

 แลกเปลี่ยนข้อมูล 

 ร่วมปฏิบัติการในการตรวจ
ค้นตามหมายศาล 
 

 

 สนับสนุนข้อมูลตามอ านาจ
หน้าที่และกรอบของ
กฎหมาย 

 บรูณาการการท างาน
ร่วมกันเพื่อประโยชน์
ใน การปราบปราม
อาชญากรรม 

 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อด้วยตนเอง 
 

 ส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
( ส านักงาน 
ป.ป.ส.)  

 
 
 

 แลกเปลี่ยนข้อมูล / ร่วม
ปฏิบัติการในการตรวจค้นตาม
หมายศาล/ขอตรวจสอบประวัติยา
เสพติด/ขอรับทรัพย์สิน 

 ด าเนินการกับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดมูลฐานตาม
มาตรา ๓(๑) 

 สนับสนุนข้อมูลตาม
อ านาจหน้าที่และใน
กรอบของกฎหมาย 

 บูรณาการการท างาน
ร่วมกันเพื่อประโยชน์
ในการปราบปราม
อาชญากรรม 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ข้อมูลทะเบียน
ประวัติยาเสพติด 



 
 

  ๔๑  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

  
 

 ข้อตกลงตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสาน  
งานในการปฏิบัติตาม 
พ .ร .บ .ปูองกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 กรมราชทัณฑ์   
 

 การขอสอบสวนปากค าผู้ต้องขัง
และผู้เกี่ยวข้อง 

 การขอคัดรายชื่อผู้ที่เข้าเยี่ยมผู้
ถูกคุมขังเพ่ือเป็นข้อมูลใน การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ถูกคุมขังกับคนที่มาเยี่ยม 

 ขอข้อมูลผู้ต้องหาประกอบ  
ส าเนาส านวน 

 ขอตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขัง 

 การขอตรวจสอสถานะปัจจุบัน
ของบุคคลที่ถูกก าหนด 

 ประสา นแจ้งประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินให้
เจ้าของทรัพย์หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ต้องขังใน
เรือนจ าทราบ 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนินการ 
ตาม พ .ร .บ . ปูองกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

 เป็นไปตามระเบียบของ
กรมราชทัณฑ์ 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 

 ส านักงานปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.)  

 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ การ
กระท า ความผิดมูลฐาน ตาม
มาตรา ๓(๕) 

 ประสานความร่วมมือในการ
ยึดทรัพย์สินผู้กระท าผิดใน
คดีทุจริต 
 

 บูรณาการการท างานร่วม 
มือเพ่ือประโยชน์ในการ
ปราบปรามอาชญากรรม 

 พ.ร.บ.ปูองกันและปราบ 
ปรามการสนับสนุน ทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อผ่านระบบ  
CDD Gateway 

 คณะอนุกรรมการ
ขั บ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 



 
 

  ๔๒  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 ประสานความร่วมมือในการ
สนับสนุนข้อมูลการรวบรวม
พยานหลักฐาน 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ถูกก าหนดตาม
ประกาศของศาลและ UN 
Sanction List 

 บทบาทในการร่วมผลักดัน
ระบบ AML/CFT ของไทยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนิน  การ ตาม
พ .ร .บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ .ศ .๒๕๔๒ /พ .ร .บ .
ปูองกันและ ปราบปราม
การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

 

 การติดต่อและประสาน งาน
เกี่ยวกับผลการด าเนิน งาน
ในพ้ืนที่จังหวัดชาย แดน
ภาคใต้ 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การตาม พ.ร.บ. ปูองกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 

๓. ส านักงานอัยการ
สูงสุด 

 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่น
ค าร้องต่อศาลแพ่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

 การประสานขอข้อมูลทางคดี 

 เป็นผู้ประสานงานกลางใน
คดีระหว่างประเทศ 

 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่น
ค าร้องต่อศาลแพ่งให้เป็น
บุคคลที่ถูกก าหนด 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ .ร .บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  /พ.ร.บ.
ปูองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อด้วยตนเอง 
 

๔ .   ส านักงา น
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม การ
ทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.)  

 ขอส าเนาส านวนคดี ทุจริตฯ/ผล
การพิจารณาของ ป.ป.ช. ต้องยื่น
ค าร้อง ภายใน ๙๐ วัน 

 
 

  ให้ความร่วมมือตาม
อ านาจหน้าที่และกรอบ
ของกฎหมายเพื่อการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ประชุมหารือร่วมกัน 
 



 
 

  ๔๓  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 ส่งเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สนิให้
ด าเนินการยื่นค าร้องต่อศาลแพ่ง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน/
ให้ยึดอายัดชั่วคราว 

 การรายงานข้อมูลตามมาตรา 
๓๙/๑ แห่งกฎหมายฟอกเงิน 

 ด าเนินการกับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดมูลฐาน 
ตามมาตรา ๓(๑๕) 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลในทางคดี
และสนับสนุนข้อมูลต่างๆที่มี
การร้องขอ ท าใ ห้เกิด
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางคด ี

 บทบาทในการร่วมผลักดัน
ระบบ  AML/CFT ของไทยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   

 ข้อตกลงตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการประสานงานใน
การปฏิบัติตาม พ .ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
พ.ศ.๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ .ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/
พ . ร .บ .ปูองกันและ
ปราบปราม การ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

๕. ส านักงาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) 

 ส่งเรื่องให้ ปปง.ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ 

 เข้าช่วยตรวจสอบธุรกรรม
ทางการเงินของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง
กรณีท่ี กกต.  พบเหตุอนัควร
เชื่อได้ว่ามีการเคลื่อนไหว ทาง
การเงินอย่างผิดปกติ 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดในส่วนอาญาเกี่ยวกับ
ความผิดตาม พ .ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

 เปน็ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนินงาน
ในทางแพ่งเพ่ือสามารถริบ
ทรัพย์สินของผู้กระท าผิด
ได ้

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตาม พ .ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 



 
 

  ๔๔  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๖.กระทรวงการคลัง 

 กรมบัญชีกลาง/          
กรมธนารักษ์ 

 
 
 
 
 
 

 ส่งมอบทรัพย์สินที่ศาลมีค า 
สั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

 การบันทึกบัญชีผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลัง 

 การรายงานข้อมูลทางการ 
เงินของทุนหมุนเวียนใน 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการเงินนอก
งบประมาณ (ระบบ CFO) 

 บันทึกข้อตกลงการประเมิน ผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน  
ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ 

 ความถูกต้องและครบถ้วน
ของทรัพย์สินที่ส่งมอบ  

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในกา ร
ด าเนินการตาม  พ.ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

  ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ที่
ศาลมีค าสั่งให้ตดเป็นของ
แผ่นดิน และส่งมอบ ให้
กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์
เฉพาะรายการที่มีปัญหา 

  

 กรมศุลกากร   
 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดมูลฐานตาม
มาตรา ๓(๗) 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการน า
เงินตราต่างประเทศข้ามแดน 

 ด าเนินการกับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดมูลฐานตาม
มาตรา ๓ (๗)  

 แลกเปลี่ยนข้อมูล 

 บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ  
AML/CFT ของไทยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล   

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต ามพ .ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ .๒๕๔๒ 

 ข้อตกลงตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการประสานงานตาม 
พ .ร .บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 



 
 

  ๔๕  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนินการ 
ตามพ.ร.บ. ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน     
พ.ศ. ๒๕๔๒  / พ.ร.บ.
ปูองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง 

 ประสานความร่วมมือใน การ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อรวบรวม
พยานหลัก ฐาน การรายงาน
ธุรกรรมและการปฏิบัติตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการ
ด าเนินการตาม พ.ร.บ. 
ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 
ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 กรมสรรพากร  
 
 
 

 ประสานข้อมูลการเสียภาษี
ขอ งผู้ที่ถูกตรวจสอบ
ทรัพย์สิน 

 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 
 

 ส านักงานปลัด  
กระทรวงการคลัง
ได้แก่ กลุ่มงาน
ปูองปรามการเงิน
นอกระบบ 

 ส่งเรื่องตามความผิดมูล ฐาน
3(3) แห่งกฎหมายฟอ กเงิน
ให้ด าเนินการตามพระราช
ก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็น
การฉ้อโกงประชาชน  
พ.ศ. 2527 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตาม  พร .บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 
 

๗ . กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 
 

 ประสานข้อมูลบุคคลในการ
ขอมีหนังสือ เดินทางและการ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่
เป็นคนไทยในต่างประเทศ 

 ติดต่อประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
ประกาศรายชื่อ UN Sanction List 

 พ .ร .บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อด้วยตนเอง 
 



 
 

  ๔๖  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 กรมการกงสุล  การขอข้อมูลเกี่ยวกับการมี
หนังสือเดินทางประเภท
บุคคลธรรมดา 

 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนินการ 
ตามพ.ร.บ. ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

๘. กระทรวงมหาดไทย 

 ส านักงานทะเบียน
ราษฎร์ 

 

 

 ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
บุคคล 

 

 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ .ร .บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 กรมท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวข้อง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ยึด /อายัด
ไว้ชั่วคราว 

 ให้ประเมินราคาที่ดินที่จะน า
ออกขายทอดตลาด 

 ประสานความร่วมมือใน การ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อรวบรวม
พยานหลักฐาน การรายงาน
ธุรกรรมและการปฏิบัติตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

 แจ้งให้เพิกถอนการอายัด
ที่ดิน กรณีที่ศาลมีค าสั่งให้
ตกเป็นของแผ่นดินหรือสั่ง
ยกค าร้อง 

 
 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ .ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 จัดท าโครงการรายงาน
การ ท าธุรกรรมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
กรมท่ีดินใช้เป็นช่อง
ทางการส่งรายงานการ
ท าธุรกรรมมายัง
ส านักงาน ปปง. 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 



 
 

  ๔๗  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 กรมการปกครอง  การสืบค้นข้อมูลบุคคลผ่าน
ทางระบบฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ 

 ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
อาวุธปืน 

 ประสานความร่วมมือในการ
สนับสนุนข้อมูลการรวบรวม
พยานหลักฐาน  
การรายงานธุรกรรมและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ .ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 จัดท าโครงการรายงาน
การท าธุรกรรมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
กรมท่ีดินใช้เป็นช่อง
ทางการส่งรายงานการ
ท าธุรกรรมมายัง
ส านักงาน ปปง. 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๙. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอส าเนาส านวนการ
สอบสวน / ขอทราบผล
คดีอาญา /ร่วมปฏิบัติการปิด
ล้อมตรวจค้น 

 ขอรายงานการสืบสวน
เกี่ยวกับผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายฟอกเงิน 

 ประสานความร่วมมือใน การ
เข้าร่วมปิดล้อมตรวจค้น 

 ขอข้อมูลทะเบียนประวัติ
อาชญากรรม 

 ขอตรวจสอบการเดิน
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 

 ด าเนิน การกับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดอาญาท่ีเป็น
ความผิดมูลฐาน 

 ประสานความร่วมมือขอให้
ต ารวจมาเป็นพยานในศาล 
 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การ ตามพ.ร.บ. ปูองกัน 
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ 
และ พ .ร.บ. ปูองกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรม 

 ติดต่อด้วยตนเอง 



 
 

  ๔๘  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 ติดประกาศเก่ียวกับบุคคลผู้ถูก
ก าหนดตามสถานีต ารวจที่
เกี่ยวข้อง 

 ขอส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับคดี
ความมั่นคง 

๑๐. ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกั บ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
และการก่อการร้าย 

 สนับสนุนข้อมูลตาม
อ านาจหน้าที่และ
กรอบของกฎหมาย 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

๑๑. ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชาย 
แดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) 

 การบูรณาการ การประสาน และ
แลกเปลี่ยน ข้อมูลตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

 สนับสนุนข้อมูลตาม
อ านาจหน้าที่และ
กรอบของกฎหมาย 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

๑๒. ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

 การส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการธุรกรรม 

 เป็นการด าเนินการ
ตามกฎหมายฟอกเงิน 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

๑๓. กระทรวงคมนาคม 

 กรมการขนส่งทางบก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ขอข้อมูลและหลักฐานการ
ครอบครองและกรรมสิทธิ์รถ  
(บุคคล/นิติบุคคล) 

 ประสานขอข้อมูลและขอให้
ประเมินทรัพย์สินประเภทรถ
เพ่ือเตรียมน าขายทอดตลาด 
รวมทั้ งขอให้ด าเนินการทาง
ทะเบียนรถให้แก่ผู้ซื้อได้จาก
การขายทอดตลาดของทาง
ราชการ 

 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ .ร.บ. 
ปูองกันและ
ปราบปรามการ ฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ความถูกต้องของ
ทรัพย์สิน ก่อนน าออก
ขายทอดตลาด 

 

 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 

 กรมเจ้าท่า 
 
 

 ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขอขึ้นทะเบียนเรือประมงและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดมูลฐาน 
 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ .ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 



 
 

  ๔๙  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 ประสานขอข้อมูลและขอให้
ประเมินทรัพย์สินประเภทเรือ 
เพ่ือเตรียมน าเอาของออก
ทอดตลาด 

 ประสานให้ด าเนินการทาง
ทะเบียนประเภทเรือให้แก่ผู้
ซื้อได้จากการขายทอด ตลาด
ของราชการ 

 

๑๔. กระทรวงพาณิชย์ 

 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 

 

 ขอข้อมูลและหลักฐานการจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจ 

 

 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การตาม พ.ร.บ. ปูองกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 ติดต่อเป็นหนังสือ

ราชการ 

  ติดต่อทางโทรศัพท ์

 ติดต่อทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดมูลฐานตาม
มาตรา ๓(๑๓) 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน การตาม 
พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการและทาง
โทรศัพท์ 

๑๕. ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

 ส่งเรื่ องให้ส านักงาน ปปง .
ด าเนินการตาม พ . ร .บ . 
ปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 เป็นความรว่มมือระหว่าง
หน่วยงานในการ
ด าเนิน การตาม  พ.ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

๑๖. กระทรวงกลาโหม 

 กองทัพภาคท่ี ๔ 
(กองอ านวยการ
รักษาความมั่ นคง
ภายในภาค ๔ ส่วน
หน้า จ. ปัตตาน)ี 

 

 ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับคดีความ
มั่นคงและภัยแทรกซ้อน 

 ประสานความร่วมมือด้าน
การเป็นพยานในศาล 

 การเข้าร่วมปิดล้อมตรวจค้น 

 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่ วยงานในการ
ด าเนินการ ตาม พ.ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 



 
 

  ๕๐  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๑๗. กระทรวง
พัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของ
มนุษย์ 

 ประสานขอข้อมูลการกระท า
ผิดฐานค้ามนุษย์ 

 เป็น ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน การ 
ตามพ.ร.บ. ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒  และพ.ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 

๑๘. กรมส่ง เสริม
สหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
การก ากับและตรวจสอบผู้มี
หน้าที่รายงาน (สหกรณ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) 

 ความร่วมมือในการเผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ
การป้องกัน และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน 

 เป็น ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ .ร.บ. 
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศพัท ์
 ติดต่อทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 การประชุมร่วมกัน 
 บันทึกความตกลง

ว่าด้วยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันของ
ส านักงาน ปปง. 
กับ  กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ 

๑๙. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กรมทรัพยากรธรณี 
 
 

 
 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดมูลฐานตาม
มาตรา ๓(๑๕) 

 

 
 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ .ร .บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 
 



 
 

  ๕๑  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา 
และพันธุ์พืช 

 

 ประสานความร่วมมือในการ
สนับสนุนข้อมูลการรวบรวม
พยานหลักฐาน 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ถูก
ก าหนดตามประกาศของศาลและ UN 

 พ .ร .บ .ปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อผ่านอีเมล์  

 ติดต่อผ่านระบบ 
CDD Gateway 

 กรมปุาไม้  ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดมูลฐานตาม
มาตรา ๓(๑๕)  

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน การ ตาม
พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

๒๐ .  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) 
 

 ประสานการก ากับดูแลสถาบัน
การเงินที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยการก ากับ
ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 
ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

 บทบาทในการร่วมผลักดันระบบ  
AML/CFT ของไทยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล  

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน เช่น 
ลักษณะผลิตภัณฑ์ การออก
ใบอนุญาตและการก ากับดูแล ฯลฯ 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญที่อาจเกี่ยวข้องกระท า
ความผิดของผู้มีหน้าที่รายงาน และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วย
ก ากับของต่างประเทศที่ส านักงาน 
กลต. มีบันทึกความตกลงว่าด้วยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอยู่
หากมีการร้องขอจากส านักงาน ปปง. 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การ ตามพ.ร.บ. ปูองกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน   พ.ศ. ๒๕๔๒ / พ.ร.บ.
ปูองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย 
พ .ศ . ๒๕๕๖  

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 การประชุมร่วมกัน 

 บันทึกความตกลงว่า
ด้วยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันของ
ส านักงาน ปปง. กับ
ส านักงานคณะกรรม 
การก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 



 
 

  ๕๒  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 การแลกเปลี่ยนแนวทางใน
การก ากับและตรวจสอบ   
ผู้มีหน้าที่รายงานประสบการณ์
ในการก ากับ และตรวจสอบ 
และลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ที่อาจน าไปสู่การกระท าความผิด
เกี่ยวกับการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย 

๒๑ . ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 

 ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนิน คดีตาม
ความผิด มูลฐาน ๓(๔) แห่ง 
พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  โดย
มีเจ้าหน้ าที่จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้า 
ทีใ่นคดีด้วย 

 ประสานการก ากับดูแลเกี่ยวกับ
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน 
ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพอ่ืนที่อยู่
ในการก ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 บทบาทในการร่วมผลักดัน
ระบบ AML/CFT ของไทยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
การก ากับและตรวจสอบผู้มี
หน้าที่รายงาน (สถาบันการเงิน
ประเภทธนาคารและผู้ประกอบ
อาชีพอ่ืนที่อยู่ในการก ากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ .ร .บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ .ศ . ๒๕๔๒ / 
พ .ร .บ .ปูองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 การประชุมร่วมกัน 

 บันทึกความตกลงว่า
ด้วยการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันของ
ส านักงาน ปปง. กับ
ส านักงานคณะกรรม 
การก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 



 
 

  ๕๓  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

  ความร่วมมือในการเผยแพร่
ความรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการ
ปูองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน 

๒๒. ธนาคารพาณิชย์
และธนาคารเฉพาะกิจ
ต่าง ๆ  
 

 การรายงานข้อมูลธุรกรรม  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขอตรวจสอบธุรกรรมทาง 
การเงินตาม พ .ร.บ. ปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตาม
กฎหมายปูองกันและปราบ 
ปรามการฟอกเงิน 

 รับหรือส่งข้อมูลที่เก่ียวกับ การ
ปฏิบัตติามกฎหมายปูองกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน โดย
ส านักงาน ปปง. มีหน้าที่ก ากับ/
ตรวจสอบ ส่งเสริมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ .ร.บ.
ฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๔๒ / 
พ . ร . บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ติดต่อผ่านระบบ 
CDD Gateway 

๒๓ . ส านักงานคณะ
กรรม การก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 ประสานการก ากับดูแลบริษัท
ประกันชีวิตตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวิตและบริษัท
ประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัย   
ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันการเงินตาม
กฎหมายฟอกเงิน 
 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนินการ 
ตามพ.ร.บ. ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒/พ.ร.บ.ปูองกัน
และ ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อทางเล็กทรอนิกส์ 

 การประชุมร่วมกัน 

 บันทึกความตกลง
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยน



 
 

  ๕๔  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 บทบาทในการร่วมผลักดัน
ระบบ AML/CFT ของไทยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
การก ากับและตรวจสอบผู้มี
หน้าที่รายงาน ( บริษัท
ประกันชีวิตตา มกฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวิต และ
บริษัทประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย) 

 ความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้
ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการปูองกันและปราบ 
ปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายไปยังผู้มีหน้าที่
รายงาน 

 ข้อมูลระหว่างกัน
ของส านักงาน ปปง .
กับส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

๒๔. กระทรวงพาณิชย์ 

 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 

 ขอข้อมูลและหลักฐานการจด
ทะเบียนการประกอบธุรกิจ 

 

 เป็นความร่ว มมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ .ร .บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๒๕. หน่วยงานภายนอก/
ภายใน ประเทศที่
เกี่ยวข้องกับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการฟอกเงิน
เพ่ือร่วมด าเนินการปูองกัน
และปรามปรามการฟอกเงิน 

 การลงนามข้อตกลง
พันธกรณี  ( MOU) 
ระหว่างประเทศ 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

  ๕๕  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๒๖. ธนาคารเฉพาะกิจ
ต่าง  ๆเช่น ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุง ไทย  
ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารอิสลาม เป็นต้น 
 
 
 
 

 ขอตรวจสอบธุรกรรมทางการ
เงินตาม พ .ร.บ. ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ .ศ .  ๒๕๔๒  

 มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตาม
กฎหมายปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

 รับหรือส่งข้อมูลที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายปูอ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยส านักงาน ปปง . มีหน้าที่
ก ากับ /ตรวจสอบส่งเสริมและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฯ 

 จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศประสาน
ข้อมูลรายงานธุรกรรม
เพ่ือการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงินกับกลุ่ม กิจ
ธนาคา ร Financial 
Information 
Cooperation system 
: (AMFICS) 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่าง หน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ .ร .บ . ปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 
 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

๒๗. หน่วยงานอ่ืน ๆ  
เช่น สถานธนานุบาล ,  
สถานธ นานุเคราะห์            
สมาคมต่างๆ เช่น สมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์
ไทย, สมาคมเช่าซื้อไทย, 
สมาคมค้าทองค า, สมาคม
ส่งเสริมผู้ค้าเครื่องยนต์
และอะไหล่ใช้แล้ว, สมาคม
ประกันวินาศภัย, สมาคม
ประกันชีวิตไทย สมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ฯลฯ ตลอดจนผู้ประกอบ
อาชพีตามกฎหมายฟอกเงิน 

 ประสานความร่วมมือในการ
สนับสนุนข้อมูลการรวบรวม
พยานหลักฐานและการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 

 การรายงานข้อมูลธุรกรรม 
 ประเมินราคาทรัพย์สินที่จะ

น าออกขายทอดตลาด 
 บทบาทในการร่วมผลักดัน

ระบบ  AML/CFT ของไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนินการ ตาม 
พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ความถูกต้องและราคา
ประเมินทรัพย์สินก่อนน า
ออกขายทอดตลาด 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ .ร.บ. 
ปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/ 
พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 



 
 

  ๕๖  
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๒๘. สมาคม ชมรม 
ตัวแทนกลุ่มอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับผู้มี
หน้าที่รายงาน 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร สถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการฟ อกเงินการ
ฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติ งานด้านการปูองกัน
และปราบ ปรามการฟอกเงิน
และการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 เป็นศูนย์กลากการติดต่อ
ประสาน งานของผู้มีหน้าที่
รายงานและส านักงาน ปปง. 
 

  ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

 ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 การประชุมร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ๕๗  
 

 
๒. สภาวการณ์ขององค์การ 
 
ส่วนที๒่. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

 ก.    สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(๙)   สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็น
เช่นใด ประเภทการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
ตอบ                  สภาพแวดล้อมการแข่งขันภายในประเทศ 

หากมองในภารกิจหลักของส านักงาน ปปง . ตามข้อ ๕ แล้ว สภาพการณ์ที่ถือเป็นการแข่งขัน 
คือ  ๑) ด้านการปูองกัน คือ คือ การก ากับดูแล ผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับหน่วยงาน
ก ากับดูแลหลัก เช่น ธปท . กลต. และ คปภ . และ ๒) ด้านการปราบปรา ม การยึด /อายัดทรัพย์สิน และการ
ด าเนินการในคดีอาญา ซึ่งต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายตามข้อ ๘ (๑) 

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันภายนอกประเทศ 
เมื่อพิจารณาจากภารกิจหลักของ ส านักงาน ปปง . ตามข้อ ๕ ส านักงาน ปปง . จะมีประเด็น

ในการแข่งขันกับต่างประเทศ ดังนี้ 
๑. หน่วยบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศในการด าเ นินการในความผิดฐานฟอกเงิน ความผิด

ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการด าเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐาน พึงระลึกว่า การด าเนิน
คดีอาญากับความผิดมูลฐานไม่อยู่ในอ านาจของส านักงาน ปปง. โดยตรง เป็นเพียงหน่วยสนับสนุนการสืบสวนเท่านั้น 

๒. หน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน เฉพาะประเด็นการก ากับดูแลด้าน AML/CFT ทั้ง
กับหน่วยงานที่ก ากับดูแลเฉพาะด้าน AML/CFT เหมือนส านักงาน ปปง . และหน่วยงานก ากับหลักของ
ต่างประเทศก ากับดูแลทั้งในด้าน prudential และในด้าน AML/CFT ด้วย 

๓. หน่วยข่าวกรองทางการเงิน ในประเด็นประสิทธิภาพของการแ ลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงินและข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็น
ดังกล่าวเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร 

ตอบ               ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙ ส านักงาน ปปง . มีการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมด้า นการ
แข่งขันกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งกล่าวโดยภาพรวมส านักงาน ปปง .ไม่มีสภาพการ
แข่งขัน และเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบในระยะแรกส านักงาน ปปง . จึงได้ พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานบาง
กระบวนงานขึ้นมาเปรียบเทียบ และจะด าเนินการเปรียบเทียบในกระบวนงานอื่น ๆ ให้ครอ บคลุมกับ
กระบวนงานทั้งหมดให้ครบถ้วนในระยะถัดไป 



 
 

  ๕๘  
 

ส าหรับผลการเปรียบเทียบสภาพการแข่งขันท้ังภายในและภายนอกประเทศของส านักงาน ปปง.      
มีดังต่อไปนี ้

ประเด็นการแข่งขัน คู่แข่งขัน ผลการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

การแข่งขันภายนอกประเทศ 
ด้านการเป็นหน่วย
ข่าวกรองทาง
การเงินของประเทศ
ไทย 

ประเทศ
มาเลเซีย 

(+) ผลการวิเคราะห์เรื่องที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอ่ืนขอให้
ด าเนินการ 
ประเทศไทย จ านวน ๑๐๔ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ จ านวน ๑๐๔ เรื่อง             
คิดเป็นร้อยละ 100 ( Annual Report ๒๐๑๔ ) 
ประเทศมาเลเซีย  จ านวน 68 เรื่อง สามา รถตอบกลับได้ 50 เรื่อง             
คิดเป็นร้อยละ 73.53 ( APG Annual Meeting ๒๐๑๓ ) 

ประเทศอินโดนีเซีย * จ านวน ๒ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ 0 เรื่อง           
คิดเป็นร้อยละ ๐ 

ประเทศญี่ปุ่น * จ านวน ๔๓ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๙ เรื่อง                 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๘ 

ประเทศออสเตรเลีย * จ านวน ๑๐๑ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๖๓ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา* จ านวน ๑,๒๐๓ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๑,0๔๓ 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๐ 

หมายเหตุ : * APG Annual Meeting ๒๐๑๔  (ของประเทศไทย) 

การแข่งขันภายในประเทศ 

ด้า นงานขายทอด  
ตลาดทรัพย์สิน 

- ระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับงานขายทอดตลาด 
ทรัพย์สิน  

 

 

 

 
ส านักงาน 
ป.ป.ส.  

 
(-) ด้านระเบียบที่เก่ียวข้องการงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

 -ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรัพย์สิน
ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สิ นออกขายทอดตลาด และการน า
ทรัพย์สินไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พ .ศ. 2543 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดให้มีคณะกรรมการขายทอดตลาด จ านวน 1 คณะ  

  -ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการน าทรัพย์สินออก
ขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการพ .ศ . ๒๕๔๘  
ก าหนดให้มีคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 

    การมีจ านวนคณะกรรมการขายทอดตลาดได้หลายคณะจะสามารถท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีความรวดเร็ว รวมทั้ง
สามารถด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เพ่ิมมากข้ึน  
 



 
 

  ๕๙  
 

ประเด็นการแข่งขัน คู่แข่งขัน ผลการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

 

- ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

 

- กรมบังคับ
คดี 
- กรมการ
ขนส่งทางบก 

(-) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - กรมบังคับคดี มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประมูลทรัพย์ 

 - กรมการขนส่งทางบก มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ประมูลเลขทะเบียนรถสวย 

  - ส านักงาน ปปง . อยู่ระหว่างน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

การบริหารทรัพย์สิน 

- เทคโนโลยีที่น ามา ใช้
ประกอบการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน 

 

 

 

กรมธนา
รักษ์ 

(-) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - กรมธนารักษ์มีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการข้อมูลเชิง พ้ืนที่ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อมูลดิจิทอล ซึ่งเรียกว่า SMART GIS TD เพ่ือใช้ในการ
ส ารวจ วางแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สิน
แบบบูรณาการครบวงจร ท าให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  - ส านักงาน  ปปง. อยู่ระหว่างน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน 

 
(๑๐) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน  

- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร  
ตอบ    การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญด้านการแข่งขันตามภารกิจหลักตาม ข้อ ๕ คือ 

๑. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  ในการเพิ่มความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรเป็นความผิดมูลฐาน เป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับส านักงาน ปปง. ให้
เทียบเท่ ากับมาตรฐานสากล และการเพ่ิมเติมข้อก าหนดในการรายงานเงินสด และตราสารผ่านแดน ท าให้
นอกจากจะท าให้ส านักงาน ปปง . มีอ านาจในการรับข้อมูลที่มากขึ้นแล้ว  ยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวน
ธุรกรรมทางการเงินด้วย 

๒. การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง อัตราก าลัง และอ านาจหน้าที่ ส่งผลต่อ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ทั้งในด้านการปูองกันและด้านการปราบปราม 

ทั้งนี้ มีปัจจัยโดยอ้อมที่จะส่งผลด้านการแข่งขัน คือ การปรับปรุงมาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลให้
ประเทศต่างๆ ต้องปรับปรุงกฎหมายและระเบียบภายในตามแนวทางดังกล่าว หากประเทศไทยปรับปรุงได้เร็วจะ
ท าให้มีกรอบกฎหมายที่เอ้ือต่อการปฎิบัติ และจะส่งผลต่อประสิทธิผลต่อไป  



 
 

  ๖๐  
 

(๑๑) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง 

- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในส่วนราชการ นอก
ส่วนราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 

- มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 

ตอบ        การด าเนินการตามภารกิจตามข้อ ๕ เปรียบเทียบกับต่างประเทศ ควรพิจารณาข้อมูลตาม
ข้อแนะน าดังต่อไปนี้ 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑. การรับ - ส่งรายงานธุรกรรม ข้อแนะน า ข้อ ๒๙, ข้อ ๓๒ และ ข้อ ๔๐ 
๒. การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาฟอกเงิน การด าเนินการกับทรัพย์สิน 

ข้อแนะน าข้อ๓๐ และ ข้อ ๓๑ 
๓. การก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ข้อแนะน า ข้อ ๒๖, ข้อ ๒๗ และ ข้อ ๒๘ 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑. การก าหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด การยึด /อายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนด 

ข้อแนะน า ข้อ ๖ 
๒. การสืบสวนและร้องทุกข์กล่าวโทษในคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย            

ข้อแนะน า ข้อ ๕ 

  จากผลการประเมินในรอบปัจจุบัน (๒๕๕๗-๒๕๖๒) และจากผลการประเมินตนเองของประเทศ
ไทยในด้าน AML/CFT โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจาก FATF Methodology ประเทศไทยมีผลการประเมินด้าน
กรอบกฎหมายอยู่ในล าดับที่ ๖ และมีผลการประเมินด้านประสิทธิผลอยู่ในล าดับที่ ๑๕ จากผลการประเมิน ๒๔ 
ประเทศ ทั้งนี้ ผลการประเมินตนเองของประเทศไทยจะได้รับการยืนยันในการประชุมใหญ่ของ APG ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอาจท าให้ผลและล าดับการประเมินเปลี่ยนไป (รายละเอียดปรากฏตาม  ตารางด้านล่าง) 

ล าดับ ประเทศ กรอบกฎหมาย ล าดับ ประสิทธิผล ล าดับ 

๑ ไทย  ๓๔ ๖ ๑ ๑๕ 
๒ สเปน ๓๗ ๑ ๘ ๑ 
๓ เบลเยี่ยม ๒๙ ๘ ๔ ๗ 
๔ นอร์เวย์ ๒๒ ๑๖ ๒ ๑๒ 
๕ ออสเตรเลีย ๒๔ ๑๔ ๕ ๔ 
๖ มาเลเซีย  ๓๗ ๑ ๔ ๗ 
๗ ศรีลังกา  ๑๒ ๒๒ ๐ ๑๕ 
๘ ซามัว ๑๖ ๑๙ ๑ ๑๓ 
๙ วานูอาตู ๑๐ ๒๓ ๐ ๑๕ 



 
 

  ๖๑  
 

ล าดับ ประเทศ กรอบกฎหมาย ล าดับ ประสิทธิผล ล าดับ 

๑๐ แคนาดา ๒๙ ๘ ๕ ๔ 
๑๑ สิงคโปร์ ๓๔ ๖ ๔ ๗ 
๑๒ บังคลาเทศ ๒๘ ๑๐ ๓ ๑๐ 
๑๓ ภูฏาน ๑๔ ๒๑ ๐ ๑๕ 
๑๔ ฟิจิ ๑๖ ๑๙ ๐ ๑๕ 
๑๕ ตรินิแดด และ โตเบโก ๒๕ ๑๓ ๐ ๑๕ 
๑๕ ยูกันดา ๕ ๒๔ ๐ ๑๕ 
๑๗ ออสเตรีย ๒๖ ๑๑ ๓ ๑๐ 
๑๘ คอสตาริกา ๒๒ ๑๖ ๑ ๑๓ 
๑๙ คิวบา ๓๖ ๓ ๕ ๔ 
๒๐ อิตาลี ๓๖ ๓ ๗ ๒ 
๒๑ อาร์มีเนีย ๓๕ ๕ ๖ ๓ 
๒๒ เซอร์เบีย ๒๔ ๑๔ ๐ ๑๕ 
๒๓ ตูนิเซีย ๑๘ ๑๘ ๐ ๑๕ 
๒๔ เอธิโอเปีย ๒๖ ๑๑ ๐ ๑๕ 

ที่มา: รายงานการประเมิน www.apgml.org 
หมายเหตุ : ผลการประเมินเป็นการประเมินระบบ AML/CFT ของประเทศไทย ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔๕ หน่วยงาน 
แบ่งเป็นหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานด้านการก ากับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

(๑๒) ความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  

- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้าน
พันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 

ตอบ         ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  มีดังต่อไปนี้ 

ความท้าทาย ประเด็นความท้าทาย ประเด็นความได้เปรียบ 

ด้านพันธกิจ การปฏิบัติงานตามพันธกิจได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และได้รับการยอมรับจากภาค
ประชาชน เอกชน และหน่วย  งานต่าง ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ    

- การผ่านมาตรฐานสากล 

การปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล ท าให้สามารถก าหนด   
ทิศทางการปฏิบัติงานขององค์การ หรือการ
ก าหนดพันธกิจมีความชัดเจนและมีแนว
ทางการด าเนินงานในอนาคตอย่างมีทิศทาง 

ด้านปฏิบัติการ การด าเนินการ บังคับใช้กฎหมายให้เป็น 
ไป อย่ างมีประสิทธิภาพและ เกิด
ประสิทธิผล รวมไปถึงต้องมีความพร้อม

- มีระบบเทคโนโลยีที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน
ที่มีความหลากหลาย เฉพาะทาง เช่น 
ระบบ AERS เป็นต้น 



 
 

  ๖๒  
 

ความท้าทาย ประเด็นความท้าทาย ประเด็นความได้เปรียบ 

ในการตรวจประเมินมาตรฐานสากล 
- จ านวนคดีที่มากข้ึน 
- มูลฐานความผิดที่เพิ่มขี้น 

 

-  มีกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินเพ่ือช่วยสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ปปง.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานมากข้ึน 

ด้านการปฏิบัติ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ผลักดันมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
บริบททางกฎหมายของประเทศไทย
และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 
- การคุ้มครองสิทธิผู้ เสียหายในคดี              
ที่เก่ียวข้องตามกฎหมายฟอกเงิน 
- การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค า
หรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการตามกฎหมาย  
ฟอกเงิน 

 

ด้านทรัพยากรบุคคล - การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
-  เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. มีทักษะและความ
พร้อม มีแนวคิด บุคลิกภาพที่สนับสนุนต่อ
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
ส านักงาน ปปง . ให้มีความสุขในการ
ท างานและสวัสดิการต่างๆ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. 

-  บุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับสูง 
มีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย 
- เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง . มีอายุอยู่ ใน
กลุ่ม Generation Y  ที่มีทักษะและความ
พร้อมในด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี แนวคิด  ความรู้ บุคลิกภาพ
ที่สนับสนุนต่อการปฏิบั ติงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

(๑๓) องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการ
ประเมิน การปรับปรุงโครงการและกระบวนที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  

ตอบ              ส านักงาน ปปง . มีแนวทางและวิธีการใ นการปรับปรุงประสิทธิภาพของส านักงาน ปปง . 
เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

                   ๑.  การใช้หลักบริการงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และกระบวนการบริหารตามวงจร Deming 
Circle หรือกระบวนการ PDCA ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ที่อิงหลักการของ 
BSC (Balanced Scorecard) เช่น แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน ปปง. ๕ ปีแผนปฏิบัตริาชการ(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)    
๔ ปแีละแผนปฏิบัติการประจ าปี 

                   ๒.  ใช้เครื่องมือ PMQA ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่  

 ด าเนิ นการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                      
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา ปรับปรุงด าเนินงาน 



 
 

  ๖๓  
 

 การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กร ลงสู่ระดับบุคคล โดยจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์จาก
แผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดมาเป็นค า รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง /ศูนย์/กลุ่มและระดับบุคคลตาม      
ค ารับรองปฏิบัติราชการ  

                   ๓.  มีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องโดย ใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน 
(Internal Control) เป็นต้น 
 

  ๑.    องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส านักงาน ปปง.  
   องค์ประกอบส าคัญของระบบในการปรับปรุงผลการด าเนินการคือ ข้อมูลผลการด าเนินการของ
ส านักงาน ปปง. ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมไปถึงผลการด าเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินงาน เนื่องจากจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับหน่วยงาน
อ่ืนที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ท าให้เข้าใจ
กระบวนการ และผลการด าเนินการของกระบวนการดังกล่าวได้ดีขึ้น รวมถึงช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจเพ่ือก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานของส านักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

  ๒.  กระบวนการประเมินการปรับปรุงองค์การของส านักงาน ปปง.  
  ส านักงาน ปปง. มีกระบวนการหลักท่ีใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการท างานของส านักงาน ปปง. อันจะน าไปสู่การปรับปรุงองค์การ ดังนี้ 
  ๒.๑ ระบบการบริหารความเสี่ยง : ส านักงาน ปปง . เล็งเห็นความส าคัญของการน าระบบการ
บริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางกลยุทธ์เชิง ป้องกันมาช่วยให้การด าเนินงานของส านักงาน ปปง . 
บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการด าเนินการแผนงาน โครงการที่ส าคัญตามแผนในข้างต้น ซึ่งจะพิจารณา
คัดเลือกจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ตามความเสี่ยง และจัดท าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ  

 ๒.๒ ระบบการควบคุมภายใน : ส านักงาน ปปง. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของส านักงาน ปปง. เกี่ยวกับการจัดท าระบบการควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน การจัดท าระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน การรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล ะรายงานผล การติดตามฯ ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการทบทวนการจัดท าระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานในส านักงาน ปปง. ใน
รอบป ี ที่ผ่านมาเพ่ือน ามาเป็นข้อปรับปรุงและพัฒนาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของปีงบประมาณต่อไป 
และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้ การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมี
ประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายไม่ว่าจะในรูปแบบของความสิ้นเปลือง 
ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริตด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรแีละนโยบาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝุายบริหารให้เป็นไปตาม



 
 

  ๖๔  
 

มาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความม่ันใจแก่สาธารณชนต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน ปปง . ว่าได้มีการตรวจสอบก ากับดูแลอย่างรอบคอบ และเป็นการเสริมสร้างค วามเข้มแข็งของการ
ก ากับดูแลและควบคุมตนเองของส่วนราชการ  อันจะน าไปสู่การบรรลุตามเจตนารมณ์ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ีพร้อมทั้งรายงานผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ก ากับดูแล
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๒.๓ ส านักงาน ปปง. ได้ก าหนดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ ๕ ปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ทั้งระบบการติดตามภายในและภายนอก 

   ระบบการติดตามภายใน : รับผิดชอบโดยส่วนติดตามและประเมินผล กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีการติดตามผลการด าเนินงานของทุกกองศูนย์กลุ่มเป็นประจ าทุกเดือน (ส าหรับการติดตามผลการ
ด าเนินงานแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี) และทุกไตรมาส (ส าหรับการติดตาม
ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์) โดยจะประมวลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการพร้อมข้อเสนอแนะให้
เลขาธิการ ปปง. ทราบเป็นรายเดือนและรายไตรมาสตามล าดับ 

  ระบบการติดตามภายนอก : เป็นการด าเนินการติดตามและประเมินผลในลักษณะการ
จ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพ่ือให้ได้มุมมองที่แตกต่างออกไปเนื่องจากเป็นการติดตามและประเมินผลโดย
บุคคลภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการ 
   ทั้งนี้ ส านักงาน ปปง. จะน าข้อมูลที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผลไปใช้ในประกอบการ
ทบทวนกระบวนการท างาน (กรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว)้ รวมถึงประกอบการพิจารณา
ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมปีงบประมาณต่อไป 
 
๓. กระบวนการที่ส าคัญของส านักงาน ปปง. (ข้อมูลจากหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑.  กระบวนการด้านนโยบายและมาตรการ  
๒.  กระบวนการวิเคราะห์รายงานการท าธุรกรรม  
๓.  กระบวนการด้านการก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม  
๔.  กระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
๕.   กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน  
๖.  กระบวนการด้านการด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน  
๗.  กระบวนการด้านการเปรียบเทียบปรับ  
๘.  กระบวนการด้านประสานความร่วมมือด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงาน 

 ทั้งภายในและต่างประเทศ  
    ๙.   กระบวนการเผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่าย 

 
 


