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รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในนโยบายดานความมั่นคงแหงรัฐ  

โดยจะเรงดำเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาว

ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบปองกันและบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยางเขมงวด ดูแลใหความเปนธรรม และเฝาระวังไมใหเกิดปญหา 

ทีก่ระทบตอความม่ันคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคูไปกบัการจดัการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล 

ภายใตความสมดุลระหวางการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน และการดำเนินนโยบายดาน 

การบรหิารกจิการบานเมืองท่ีด ี โดยจะเพิม่ประสิทธภิาพการสบืสวนสอบสวน การปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

การนำมาตรการทางภาษีและการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชในการดำเนินการตอผูกระทำผิด  

อันจะสงผลใหปญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินซึ่งเปนภัยตอความมั่นคง และมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ของประเทศลดนอยลง  

สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนองคกรท่ีมีภารกิจท่ีสำคัญในการปองกันปราบปราม 

การฟอกเงนิและตอตานการสนบัสนนุทางการเงินแกการกอการราย การทุจรติคอรรปัชัน รวมทัง้อาชญากรรมตางๆ 

ที่เปนความผิดมูลฐาน ดวยภารกิจอันสำคัญดังกลาว จึงจำเปนตองปรับกระบวนการทำงานใหสอดคลองและ 

เทาทันกับปญหาอาชญากรรมทีพ่ฒันารปูแบบ วธิกีารใหมๆ  และมคีวามสลบัซบัซอนเพิม่มากขึน้ เปนการชวยผลกัดนั 

ใหการดำเนินนโยบายของรัฐบาลบรรลุผลสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมาย  
ในโอกาสนี้ ดิฉันขอใหการดำเนินงานของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประสบความสำเร็จ

ตามวัตถปุระสงคทกุประการ และขออวยพรใหผูบริหาร ขาราชการ ตลอดจนผูท่ีเกีย่วของทกุคนจงประสบแตความสขุ 

ความเจริญ และรวมผนึกกำลังรวมกันรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติสืบไป 
 

 

 

(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) 

นายกรัฐมนตรี 

สารจาก 
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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สำนกังานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (สำนกังาน ปปง.) เปนหนวยงานหลกัในการบังคบัใชกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึง่ในปจจบุนัการกระทำความผดิมลูฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงนิมคีวามสลับซบัซอนมากขึน้ มคีวามเกีย่วเนือ่งกบัอาชญากรรมรายแรงซ่ึงกระทำโดยบุคคล 

หรอืกลุมบคุคลท่ีรวมตวักนัเปนองคกรอาชญากรรมขามชาต ิทำใหภารกจิในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

มีความยากและหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ สำนกังาน ปปง.  

จึงมีความจำเปนท่ีจะตองประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ 

โดยยึดหลักการบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาคโดยเทาเทียมกัน มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

ผมในฐานะที่ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงนิขอใหกำลงัใจแก ผูบรหิาร ขาราชการ เจาหนาทีแ่ละผูทีเ่กีย่วของกบัสำนักงาน ปปง. ทกุทาน ใหรวมกนั 

ปฏิบัติงานตอไปดวยความมุงมั่น วิริยะ อุตสาหะ เพื่อประโยชนของประเทศชาติสืบตอไป  

 
 

รอยตำรวจเอก 
(เฉลิม อยูบำรุง) 

รองนายกรัฐมนตรี 

สารจาก 
รอยตำรวจเอก เฉลิม อยูบำรุง 
รองนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหนาที่ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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ในปจจุบันการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินเปนปญหาสำคัญและขยายวงกวางมากยิ่งขึ้น  

ทำใหยากในการปองกันและปราบปรามโดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่มิไดจำกัดอยูเพียง 

ภายในประเทศใดประเทศหนึง่ แตแผขยายออกไปในลกัษณะไรพรมแดน นอกจากนีใ้นการประกอบอาชญากรรมตางๆ 

มีการปกปดซอนเรนเงินโดยฟอกเงินในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปลี่ยนใหเปนเงินหรือทรัพยสินที่ดูเสมือนวา 

ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น การแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศ ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนจาก 

ทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง เพื่อรวมกันตัดวงจร 

อาชญากรรมและการฟอกเงิน 

การที่จะรวมกันตัดวงจรอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินใหมีประสิทธิภาพได จะตองมีการประสาน 

ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยยึดหลักการบังคับใชกฎหมายอยาง 

เสมอภาคโดยเทาเทยีมกัน และเนนการบรหิารจัดการอยางมเีอกภาพและบูรณาการ เพือ่ประโยชนสงูสุดแกประชาชน 

สังคม และประเทศชาติตอไป 

สำหรบัรายงานผลการปฏบิตังิานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นี ้นอกจากจะเปนการดำเนนิงานใหเปนไป 
ตามกฎหมายแลว ยังเปนการสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ สถิติ และขอมูลตางๆ รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของตอไป  
 

 
พลตำรวจเอก 

(ประชา พรหมนอก) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

สารจาก 
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

รองประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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สารจาก 
พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สำนกังานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (สำนกังาน ปปง.) มอีำนาจหนาทีห่ลกัในการบังคบัใชกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ โดยมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (คณะกรรมการ

ปปง.) ทำหนาทีก่ำหนดนโยบาย มาตรการ และหลกัเกณฑ ในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ 

และมีคณะกรรมการธุรกรรม ทำหนาที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สั่งยับยั้ง 

การทำธุรกรรมในกรณีที่มเีหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของ 

กับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน ตรวจสอบรายงานและ 

ขอมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จำหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรน 

ทรพัยสนิใดท่ีเปนทรพัยสนิทีเ่กีย่วกับการกระทำความผดิ และเสนอรายงานผลการปฏิบตักิารตอคณะกรรมการ ปปง. 

และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

ผลการดำเนินงานที่ผานมา เจาหนาที่ของสำนักงาน ปปง. ทุกคนไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ตามศักยภาพ  

ประกอบกบัมคีวามมุงมัน่และความซ่ือสตัย สจุรติ เปนประการสำคญั นอกจากน้ีการไดรบัความรวมมอืจากทกุภาคสวน 

ไดทำใหสำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการยึด อายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อเปนการตัดวงจร 
การประกอบอาชญากรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผมตองขอขอบคุณคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธรุกรรม อนกุรรมการคณะตางๆ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งเจาหนาที่ของสำนักงาน ปปง. ทุกคน ที่ใหความรวมมือรวมใจ 

ปฏิบัติงานและเปนพลังขับเคลื่อนใหการแกไขปญหาอาชญากรรมและปญหาการฟอกเงินของประเทศไทย 

มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับ และบังเกิดผลงานเปนรูปธรรมชัดเจน ซึ่งสำนักงาน ปปง. จะยังคงเปนสวนหนึ่งของ 

กลไกสำคัญที่ชวยใหประเทศไทยกาวไปสูสังคมที่สงบสุขและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
 

 

พันตำรวจเอก 

(สีหนาท ประยูรรัตน) 

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

รายงานประจำป 2554 10



บทนำ 
 

 

 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 

ตามกฎหมายดังกลาวไดมีการจัดตั้งสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขึ้นมา 

เพื่อเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ จากการดำเนินงานที่ผานมา สำนักงาน ปปง. มุงเนนประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยไดใหความสำคัญในการประสานความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ ในสวนของภายในประเทศไดมีการประสานความรวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน 

การเงนิ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ซึง่จะเหน็ไดจากผลการดำเนินงานทีส่ำคญั ไดแก โครงการสายลับ ปปง. ทีจ่ดัตัง้ขึน้ 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการแจงขอมูลขาวสารเบาะแสผูกระทำ 

ความผิด และโครงการเครือขายภาคประชาชนเพื่อสงเสริมสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการทำงานกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงการเผยแพรความรู 

กฎหมายฟอกเงนิแกประชาชนท่ัวไป สถาบันการเงนิ และหนวยงานทีเ่กีย่วของตางๆ สำหรับการประสานความรวมมอื 

กับองคกรภายนอกประเทศ ไดมีการดำเนินการลงนามบันทึกความเขาใจ เร่ืองความรวมมือในการแลกเปลี่ยน 

ขอมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งปจจุบันไดลงนามกับตางประเทศแลว  

จำนวน 41 ประเทศ นอกจากนี้ ยังอยูในระหวางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปราม 

การฟอกเงนิและการตอตานการสนับสนนุทางการเงนิแกการกอการราย รวมทัง้การสงเจาหนาทีเ่ขารวมประชมุ สมัมนา 

อบรมระหวางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กับตางประเทศ  

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ เปนไปตามมาตรา 47 

แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดใหสำนักงาน ปปง. จัดทำรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานประจำปเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 

พรอมขอสังเกตตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

สำนกังาน ปปง. หวงัเปนอยางยิง่วารายงานประจำปฉบบันีจ้ะชวยสะทอนถึงการปฏบิตังิานและจะเปนประโยชน 

ตอสาธารณชนในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. อีกทางหนึ่งดวย 

11สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 





1
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 





ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดใหมี 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(คณะกรรมการ ปปง.) เพื่อเปนกลไกในการกำหนด 

นโยบาย ควบคุมและถวงดุลอำนาจในการบังคับใช 

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  

เนื่องจากกฎหมายดังกลาวมีบทบัญญัติบางประการ 

ทีจ่ำกัดสิทธแิละเสรีภาพของบคุคล ซึง่ตามมาตรา 241 

แหงพระราชบญัญัตปิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  

พ.ศ. 2542 กำหนดองคประกอบของคณะกรรมการ ปปง.  

มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน มีอำนาจหนาที่ตามมาตรา 252  

แหงพระราชบญัญัตปิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  

พ.ศ. 2542 ดังตอไปนี้ 

1. เสนอมาตรการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี  

2. พิ จ า รณ า ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ต อ รั ฐ มนต รี 
ในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ  

เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

3. วางระเบียบเก่ียวกับการสงคืนทรัพยสิน 

ตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 การเก็บรักษา  

การนำทรัพยสินออกขายทอดตลาด การนำทรัพยสิน 

ไปใชประโยชน และการประเมินคาเสียหายและ 

คาเสื่อมสภาพตามมาตรา 57 และวางระเบียบเกี่ยวกับ 

กองทุนตามมาตรา 59/1 มาตรา 59/4 มาตรา 59/5  

และมาตรา 59/6 

4. สงเสริมความรวมมือของประชาชนเกี่ยวกับ 

การใหขอมูลขาวสารเพื่อปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและวางระเบียบในการดำเนินการกับขอมูล 

หรือเอกสารเพื่อใชเปนพยานหลักฐานในการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัตินี้ 

6. ป ฏิ บั ติ ก า ร อ่ื น ต า ม ท่ี ก ำ ห น ด ไ ว ใ น 

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือระเบียบอื่นใด 

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

1. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

1 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
2 มาตรา 25 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

15สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



3 ประกาศสำนกันายกรัฐมนตร ีเรือ่ง แตงต้ังกรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ประกาศ ณ วนัที ่ 
 2 พฤศจกิายน 2553 
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เพ่ือเปนการกล่ันกรองและรับประกันความยุตธิรรม 

ใหกับบุคคลที่ ถู กดำ เนินการ เกี่ ย ว กับท รัพยสิน 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน จึงมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง เรียกวา  

คณะกรรมการธุรกรรม ซึง่แตงต้ังโดยคณะกรรมการ ปปง.  

ตามมาตรา 324 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ 

ธุรกรรม ประกอบดวย กรรมการธุรกรรมจำนวนหาคน  

ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการเสนอช่ือ 

จากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาติ  

และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน ในกรณีที่ 

คณะกรรมการผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไมสามารถเสนอ 

ชือ่บคุคลในสวนของตนเพือ่แตงตัง้เปนกรรมการธรุกรรม 

ไดภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากสำนักงาน  

ปปง. ใหเสนอชือ่ ใหคณะกรรมการ ปปง. แตงตัง้บุคคลอ่ืน 

ที่เหมาะสมเปนกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอช่ือ 

จากคณะกรรมการคณะนั้น และใหกรรมการธุรกรรมที่ 

คณะกรรมการ ปปง. แตงต้ังคัดเลือกกันเองเปนประธาน 

กรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยใหเลขาธิการ ปปง.  

เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหนาที่ 

ตามมาตรา 345 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้  

1. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เก่ียวกับ 

การกระทำความผิด 

2. สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 356 หรือ 

มาตรา 367 

3. ดำเนินการตามมาตรา 48 

4. เ สนอราย ง านผลการปฏิ บั ติ ก า รตาม 

พระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ ปปง .  และ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

แหงชาติ 

5. กำกับดูแลความเปนอิสระและเปนกลางของ 

สำนักงาน ปปง. และเลขาธิการ ปปง. 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปปง.   

มอบหมาย 

2. คณะกรรมการธุรกรรม 

4 มาตรา 32 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
5 มาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
6 มาตรา 35 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
7 มาตรา 36 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

17สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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สำนักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 





สำนักงาน ปปง. เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น 
ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช 
ตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ปจจุบันสำนักงาน ปปง.  
เปนสวนราชการไมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  
หรือทบวง โดยมีฐานะเปนกรม ปฏิบัติหนาที่โดยอิสระ 
และเปนกลาง อยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ 
มีเลขาธิการ ปปง. ซ่ึงข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ยตุธิรรม เปนผูควบคมุดแูลการปฏิบตังิานและบังคบับัญชา 
ขาราชการในสำนักงาน มีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่ง 
และปฏิบัติราชการ 
 
1.  อำนาจหนาที่ 

1.1 อำนาจหนาที่ ตามมาตรา  40 1 แห ง  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 มีดังตอไปนี้ 

 1. ดำเนินการให เปนไปตามมติของ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงาน 
ธุรการอื่น 

 2. รับรายงานการทำธุรกรรมที่สงให 
ตามหมวด 2 และแจงตอบการรับรายงาน รวมทั้ง 
การรับรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม 
ที่ไดมาโดยทางอื่น 

 3. รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับ 
การทำธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอื่น 

 4. เกบ็ รวบรวม ตดิตาม ตรวจสอบ ศกึษา  
ประมวลผล และวเิคราะหรายงานและขอมลูตางๆ เกีย่วกับ 
การทำธุรกรรม 

 5. เ ก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่ อ 
ดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 6. จดัใหมโีครงการทีเ่กีย่วกบัการเผยแพร 
ความรู การใหการศึกษา และฝกอบรมในดานตางๆ  
ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
ชวยเหลือหรือสนับสนุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ใหมีการจัดโครงการดังกลาว 

 7. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอื่น 

 
1.2 อำนาจหนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวน 

ราชการสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2550 

 ใหสำนักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน มภีารกจิเกีย่วกบัการปองกนัและปราบปราม 
การฟอกเงินโดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ  
วิเคราะห ตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทำ 
ธุรกรรมทางการเงินทางธุรกิจ และทรัพยสิน สืบสวน 
สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับ 
ผูกระทำความผิด ยึด อายัดและบริหารจัดการทรัพยสิน 
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน โดยใหมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 1. ดำเนินการให เปนไปตามมติของ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งงานเลขานุการของ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
คณะกรรมการธุ รกรรมและคณะอนุกรรมการ 
ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
แตงตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น 
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 2. รับรายงานและแจ งการตอบ รับ 
รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิ รวมทัง้การรบัรายงานหรือ 
ขอมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ไดมาโดยทางอื่น 

 3. รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับ 

การทำธุรกรรมเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวย 

การปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรอืกฎหมายอืน่ 

 4. เก็บ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ  

ศึกษา วิเคราะห และประมวลผลการรายงานและ 

ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม 

 5. เ ก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่ อ 

ดำเนินคดีกับผูกระทำความผิด ยึด อายัด และบริหาร 

จัดการทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน 

 6. เผยแพรความ รู และ จัดฝกอบรม 

ในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ 

ชวยเหลือหรือสนับสนุนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

ใหมีการเผยแพรความรูและจัดฝกอบรมดังกลาวข้ึน  

รวมทั้งเปนศูนยกลางความรวมมือและสงเสริมเกี่ยวกับ 

การใหขอมูลหรือสนับสนุนในการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินของประเทศ 

 7. ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย 

กำหนดใหเปนหนาที่ของสำนักงานหรือตามท่ีรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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2.  ผูบริหารสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน
รองเลขาธิการ ปปง. (ฝายปฏิบัติการ)
รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 - ปจจุบัน

23สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน
รองเลขาธิการ ปปง. (ฝายปฏิบัติการ)

นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ
รองเลขาธิการ ปปง. (ฝายบริหาร)
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ผูเชี่ยวชาญ 

พันตํารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและมาตรการ

พันตํารวจโท สุนัย หาเรือนพืชน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานกฎหมาย

นางภาวินี วิพัฒนบวรวงศ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
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นายวี่คุณ นิธิมุทรากุล
ผูอํานวยการสํานักกํากับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอยตํารวจเอกหญิง สุวนีย แสวงผล
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห

นายอภิชาติ ถนอมทรัพย
ผูอํานวยการสํานักคดี

ผูอำนวยการสำนัก 
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นายพนพภณษฎ ทองคํา
ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการทรัพยสิน

นายชาญชัย พงศภัสสร
ผูอํานวยการสํานักภารกิจพิเศษ

นายวี่คุณ นิธิมุทรากุล
ผูอํานวยการสํานักขาวกรองและสืบสวนทางการเงิน

ผูอำนวยการสำนัก 
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นางสาวปราณี เกาเอี้ยน
ผูอํานวยการสํานักความรวมมือระหวางประเทศ

พันตํารวจเอก ปสพกรณ โพธิสุข
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

นางสาวรงรอง คลายสุวรรณ
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

ผูอำนวยการสำนัก 
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นางวิภารัตน ธรรมสโรช
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

นางวรรณภา โพธิ์ทอง
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน

นายวิทยา นีติธรรม
ผูอํานวยการสวนกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่แทน

ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย

ผูอำนวยการสำนัก 

29สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



1. สำนักบริหารกลาง มีอำนาจหนาที่ 

เก่ียวกับงานชวยอำนวยการผูบริหาร การปฏิบัติราชการ 

ท่ัวไปของสำนักงาน ปปง. และราชการอ่ืนท่ีมิไดกำหนด 

ใหเปนอำนาจหนาที่ของสำนักหรือสวนราชการใด 

โดยเฉพาะ อำนาจหนาท่ีดังกลาวใหรวมถึงงานสารบรรณ 

ของสำนักงาน ปปง. งานบริหารงานท่ัวไป งานเลขานุการ 

ของสำนักงาน ปปง. การบริหารงานบุคคล งานสวัสดิการ 

ของสำนกังาน ปปง. งานการเงนิ การบญัชี การเบิกจาย 

งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 

ของสำนักงาน ปปง. งานผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ 

ภาพลักษณและผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 

2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร มีอำนาจ 
หนาที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง  

และแผนปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. การงบประมาณ  

การพัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค  

วิธีการ รวมทั้งเปนศูนยกลางสงเสริมและสนับสนุน 

ความรวมมือจากภาคประชาชน งานวิชาการ การวาง 

ระบบและมาตรฐานการพฒันาบคุลากร และจดัฝกอบรม 

ในดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

การติดตาม ประเมนิและรายงานผลการบังคบัใชกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

งานเลขานุการของคณะกรรมการ ปปง. 

3. สำนักคดี  มีอำนาจหนาที่ เกี่ ยวกับ  

การตรวจสอบและกลั่นกรองสำนวนรายงานและคดี  

การสบืสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐาน และทรัพยสนิ 
เพ่ิมเติม การยึดและอายัดทรัพยสิน การดำเนินการ 

กับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

การดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน  

รวมทั้ งดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่มีความเห็นแยง  

การประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวน  

และการรวมตรวจคน ตรวจยึดทรัพยสินตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

ปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

และคณะกรรมการธุรกรรม 

4. สำนักตรวจสอบและวิเคราะห มีอำนาจ 

หนาท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล รายงาน 

ธุรกรรมและทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด 

มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน การรับและสงเรื่อง 

เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น การสืบสวน 

หรือสนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน  

การขาวและขอมูลเพ่ือดำเนินการตามกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เก็บรวบรวม 

ศึกษาวิเคราะห และประมวลผลคดีและขอมูลที่เกี่ยวกับ 

การตรวจสอบและวิเคราะห เพือ่ประโยชนในการดำเนินการ 

เก่ียวกับทรัพยสินและคดีตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน ประสานและปฏิบัติการ 

เพื่อการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูล รายงานธุรกรรม 

และทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือ 

ความผิดฐานฟอกเงิน รวมท้ังการตรวจสอบและวิเคราะห 
ขอมูล รายงานธุรกรรมและทรัพยสิน เพื่อสนับสนุน 

การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและคณะกรรมการ 

ธุรกรรม 

5. สำนักกำกับตรวจสอบและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการกำกับและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงินของสถาบันการเงินและ 

กลุมผูประกอบอาชีพที่ไมใชสถาบันการเงิน เพื่อใหมี 

3.  โครงสรางการบริหารของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สำนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนกังาน ปปง.) มกีารจัดการสวนราชการภายใน เพือ่ประโยชน 

ในการบริหารราชการ ตามระเบียบสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการบริหารราชการ 

สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
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การดำเนินการเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  

หรือคำสั่งที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน และเสริมสรางความรูและความเขาใจ 

ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินและ 

กลุมผูประกอบอาชีพที่ไมใชสถาบันการเงิน เพื่อใหมี 

สวนรวม ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

รวมท้ังการดำเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเพื่อใหมี 

การลงโทษผูฝาฝนการปฏิบัติตามกฎหมาย วางระบบ 

ฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเคร่ืองมือ

อุปกรณเทคนิค เคร่ืองมืออุปกรณส่ือสาร และเทคโนโลยี 

สมัยใหม เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การขาว และ 

การบริหารงานของสำนักงาน ปปง. รวมทั้งทำหนาที่ 

เปนศูนยกลางในการรับและรวบรวมรายงานการทำ 

ธุรกรรม การประมวลผล และการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสารผานระบบสารสนเทศ 

6. สำนกับรหิารจดัการทรัพยสนิ มอีำนาจ 

หนาท่ีเก่ียวกบัการวางระบบบัญชีทางทรพัยสนิการจัดเก็บ 

และการดูแลรักษาทรัพยสิน การสงมอบทรัพยสิน

ใหกระทรวงการคลังหรือผูมีสิทธิไดรับคืนตามกฎหมาย  

การประเมินราคาทรัพยสิน การวางระบบการบริหาร 

จดัการทรพัยสนิ การใหผูมสีวนไดเสยีรบัทรพัยสนิไปดแูล 

และใชประโยชน การใหเชา การแตงตั้งผูจัดการ 

การสำรวจทรัพยสินเพื่อการบริหารจัดการทรัพยสิน  

การขายทอดตลาดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตามท่ี 

กระทรวงการคลังมอบหมาย งานกองทุน งานกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน และการดำเนินคดี 

และการบังคับคดีแกผูกระทำการละเมิดในการบริหาร

จัดการทรัพยสิน รวมท้ังงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

ขายทอดตลาด คณะกรรมการประเมินคาเสียหายและ 
คาเส่ือมสภาพ และคณะกรรมการประเมินมูลคาทรัพยสิน 

7. สำนกัภารกจิพเิศษ มอีำนาจหนาทีเ่กีย่วกบั 

การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐ  

ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับผูกระทำ 

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน การสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยาน 

หลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือคดีกับ 

ผูกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงินที่มีลักษณะของการดำเนินการ 

เกี่ยวกับทรัพยสินหรือคดีซึ่งมีความยุงยากสลับซับซอน  

หรือเปนคดีสำคัญ หรือเปนคดีท่ีมีผูมีอิทธิพลเปนตัวการ 

หรือผูใชหรือผูสนับสนุนหรือพยายามกระทำความผิด 

หรือเกีย่วของกบันกัการเมอืง หรือเปนคดทีีต่องดำเนินการ 

ระหวางประเทศหรือสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอย 

หรือความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจ สังคม หรือศีลธรรม 

อันดีของประชาชน ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพงและ 

คดีอาญาที่เปนนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐ  

รวมทั้ง การยึดและอายัดทรัพยสิน การประสานและ 

ปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวน และปราบปราม 

การกระทำความผิด และการรวมตรวจคน ตรวจยดึ และ 

การยึดหรืออายัดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเ งินรวมท้ัง 

การสืบสวน สอบสวนดวยเคร่ืองมือพิเศษและอุปกรณ 

พิเศษ การดำเนินการเกี่ยวกับยุทธภัณฑ อาวุธปน 

และเครื่องกระสุนปน และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน 

การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินและคณะกรรมการ 

ธุรกรรม 
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8. สำนักกฎหมาย มีอำนาจหนาที่ในการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายของสำนักงาน ปปง.  

รวมถึงการศึกษาพัฒนากฎหมาย การแกไขปรับปรุง 

และยกรางกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ  

การประมวลกฎหมาย การใหความเห็นในประเด็น 

ขอกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา และงานคดี 

ที่ขาราชการและเจาหนาที่ของสำนักงาน ปปง. ถูกฟอง 

หรือถูกรองทุกขกลาวโทษ การดำเนินคดีทั้งทางแพง  

ทางอาญาและทางปกครอง การดำเนนิการเกีย่วกบังาน 

เลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมและคณะอนุกรรมการ 

ในคณะกรรมการ ปปง. ทีเ่กีย่วของกบังานกฎหมาย และ 

การวนิจิฉยัชีข้าดของคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 49  

วรรคสาม การดำเนินการเก่ียวกับงานพนักงานเจาหนาท่ี 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน รวมทัง้ดำเนนิการเก่ียวกบักลุมผูประสานงาน 

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

9. สำนักความรวมมือระหวางประเทศ  

มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กรอบ 

ทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ  

และแผนปฏิบัติงานความรวมมือกับตางประเทศ 

ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เสริมสราง 

ความรวมมือกับตางประเทศท้ังในดานนโยบายและ 

การปฏิบัติ รวมท้ังงานวิชาการ การประสานงานกับ 

องคกรหรือสวนราชการท้ังในประเทศและตางประเทศ  

เปนศูนยกลางเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือและ 

ความรวมมอืในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

จากตางประเทศและองคการระหวางประเทศ ประสาน 

การฝกอบรมหรือการประชุมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ  

ติดตาม ประเมิน และรายงานผลความรวมมือ 

ในการติดตามประสานงานกับตางประเทศ 

10. สำนักขาวกรองและสบืสวนทางการเงิน 
มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการวางระบบการขาวกรอง 

ทางการเ งินการสรางฐานขาวกรองทางการเงิน  

การรับรายงานและขอมูลการแจงเบาะแส การสืบสวน  

สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำ 

ธุรกรรมทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ 

กฎหมายอ่ืน การสนับสนุนและรวมมือในการสืบสวน 

หรือสอบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศ  

รวมท้ังการดำเนินการตรวจสอบและพิสูจนทราบ 

ทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและ 

ความผิดฐานฟอกเงิน 

11. กลุ มตรวจสอบภาย ใ น  มี หน าที่  

รบัผดิชอบงานขึน้ตรงตอเลขาธิการ ปปง. เพือ่ทำหนาทีห่ลัก 

ในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสวนราชการ  

และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน  

12. กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีหนาที่ 
รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอเลขาธิการ ปปง. เพ่ือทำหนาท่ี 

ในการพัฒนาระบบบริหารของสวนราชการใหเกิด 

ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุมคา 
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โครงสรางสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

คณะกรรมการธุรกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

เลขาธิการ ปปง.

คณะกรรมการ ปปง.
นายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการ

สํานักบริหารกลาง

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

สํานักบริหารจัดการทรัพยสิน

สํานักกฎหมาย

สํานักความรวมมือระหวางประเทศ

สํานักขาวกรองและสืบสวน
ทางการเงิน

สํานักกํากับตรวจสอบ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักตรวจสอบและวิเคราะห

สํานักคดี

สํานักภารกิจพิเศษ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานนโยบายและมาตรการ

รองเลขาธิการ ปปง.
ฝายบริหาร

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

รองเลขาธิการ ปปง.
ฝายปฏิบัติการ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานกฎหมาย

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน
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พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร

การพัฒนากระบวนการปองกันและปราบปราบการฟอกเงินใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม
สรางความเชื่อมั่นในสังคมมุงสูมาตรฐานสากล

 4. บริหารจัดการทรัพยสิน

  ใหมีประสิทธิภาพและ

  เกิดประโยชนสูงสุด

5. พัฒนาการบริหารจัดการดานสารสนเทศ
 ใหมีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 ในการปฏิบัติงาน

6. ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรกิจกรรมและรณรงค
 ใหความรูดานการปองกันและปราบปราม
 การฟอกเงินแกประชาชนและหนวยงาน
 ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

 1. กําหนดมาตรการ

  และสรางมาตรฐาน

  การปฏิบัติงานปองกัน

  และปราบปรามการฟอกเงิน
  เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม
  ตามความผิดมูลฐาน
  และความผิดฐานฟอกเงิน

 2. ประสานความรวมมือและ

  สรางเครือขายกับองคกรหรือ

  หนวยงานภาครัฐและเอกชน

  ทั้งในและตางประเทศ
  ในการปองกันและปราบปราม
  การฟอกเงิน

 3. พัฒนาโครงสราง

  ระบบการบริหารจัดการ

  องคความรูและบุคลากร

  ใหมีคุณธรรม จริยธรรม
  และมีมาตรฐาน
  สูความเปนเลิศ

วิสัยทัศน 
เปนองคกรหลักในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล 

  ยุทธศาสตรที่ 5
  การพัฒนาเทคโนโลยี

  สารสนเทศ และฐานขอมูล

  ยุทธศาสตรที่ 6
  การเผยแพรความรู และ

  เสริมสรางความเขาใจ

  ยุทธศาสตรที่ 4
  การพัฒนากระบวนการ

  บริหารจัดการทรัพยสิน

  ยุทธศาสตรที่ 2
  การเปนศูนยกลาง

  ประสานความรวมมือ
  ในการปองกันและ

  ปราบปรามการฟอกเงิน

  ยุทธศาสตรที่ 3
  การพัฒนาองคการ จัดการ
  องคความรู และพัฒนา

  บุคลากร

  ยุทธศาสตรที่ 1
  การพัฒนาและเสริมสราง

  ศักยภาพการปองกันและ

  ปราบปรามการฟอกเงิน
  สูมาตรฐานสากล

4.  วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค พ.ศ. 2553 - 2556 
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 3. เปนองคกรแหงการเรียนรู

  บุคลากรมีคุณภาพสอดคลอง

  เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

  ตามภารกิจขององคกรและ

  ผานการประเมินเกณฑ

  คุณภาพการบริหารจัดการ

  ภาครัฐ PMQA

 1. มีมาตรการในการดําเนินการ

  ปองกันและปราบปราม

  การฟอกเงินสูมาตรฐาน

  สากล

 2. มีกลไกและเครือขาย

  ความรวมมือเพื่อการปองกัน

  และปราบปรามการฟอกเงิน

  จากทุกภาคสวน ทั้งในและ

  ตางประเทศ

 4. การบริหารจัดการทรัพยสิน

  ที่มีประสิทธิภาพ โดยรัฐและ

  ประชาชนไดรับประโยชน

  สูงสุด

เปาประสงค

 5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูลเพื่อใหผูบริหาร

  ใชประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งบุคลากรในองคกรและภายนอก
  องคกร ที่เกี่ยวของสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
  ทันสมัยและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 6. ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของและประชาชนมีความรูความเขาใจ

  ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประชาชนรับรูและ
  เขาใจการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. และสํานักงาน ปปง.
  มีภาพลักษณที่ดี เพื่อใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและ
  ใหความรวมมือตอการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.
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สำนักงาน ปปง. ไดรับการจัดสรรอัตรากำลัง 

ขาราชการจากสำนักงาน กพ. จำนวนท้ังส้ิน 226 อัตรา  

บรรจุแลวจำนวน 203 อัตรา มีอัตราวาง จำนวน 

23 อัตรา และมีพนักงานราชการ จำนวน 25 อัตรา  

บรรจุแลว จำนวน 20 อัตรา มีอัตราวาง จำนวน  

5 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้ 

5.  อัตรากำลัง 

5.1 ขาราชการ 
 

    

 1. 2 - 2

 2. - 1 1

 3.  1 - 1

 4.  - 1 1

 5. 4 1 5

 6. 1 1 2

 7. 58 53 111

 8. 15 19 34

 9. 5 16 21

 10. 2 2 4

 11. 3 2 5

 12. 3 1 4

 13. - 4 4

 14. 2 1 3

 15. - 2 2

 16. 1 2 3

97 106 203

5.2  
 

    

 1. 2 6 8

 2. - 2 2

 3. 1 4 5

 4. - 5 5

3 17 20

 
   30  2554 
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ผลการปฏิบัติราชการของ 
สำนักงาน ปปง. 





ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. 

การปฏบิตังิานของสำนกังาน ปปง. ไดดำเนนิการ 
ทัง้ในดานการปองกนัและดานการปราบปรามการฟอกเงนิ 
นอกจากนี้ยังไดดำเนินการในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ในอันท่ีจะชวยสงเสริมและสนับสนนุใหผลการปฏบิตังิาน 
ของสำนักงาน ปปง. เกิดประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด 
ของผลการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 
 
1. ดานการปราบปรามการฟอกเงิน 

1.1 การรับรายงานธุรกรรม 
 ตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติ
ใหสถาบันการเงิน มีหนาที่ตองรายงานการทำธุรกรรม  
3 ประเภท ตอสำนักงาน ปปง. ไดแก 

 (1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวน 
เงินสดตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 

 (2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลคา 
ทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นขึ้นไป 

 (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้  
ไมวาจะเปนธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไมก็ตาม 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตลุาคม 2553 -  
30 กันยายน 2554) สำนักงาน ปปง. ไดรับรายงาน 
การทำธุรกรรม จำนวนท้ังส้ิน 1,867,457 ธุรกรรม จำแนก
เปนธุรกรรมเงินสด จำนวน 933,482 ธุรกรรม ธุรกรรม 
ท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน จำนวน 762,828 ธุรกรรม ธุรกรรม 
ท่ีมีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 166,578 ธุรกรรม กิจกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 283 ธุรกรรม และเงินสด 
ขามแดน จำนวน 4,286 ธุรกรรม โดยยอดรับรายงาน 
ธุรกรรมสะสม ตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 25431 -  
30 กันยายน 2554 ไดรับรายงานธุรกรรม จำนวนท้ังส้ิน  
11,361,303 ธุรกรรม จำแนกเปนธุรกรรมเงินสด จำนวน  
4,851,248 ธุรกรรม ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน จำนวน  
4,952,345 ธรุกรรม ธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั จำนวน  
1,535,497 ธรุกรรม กจิกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั จำนวน  
9,738 ธุรกรรม และเงินสดขามแดน จำนวน 12,475  
ธุรกรรม สามารถสรุปเปนตาราง ไดดังนี้ 

 

 
 

1 ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญัญตัปิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 

 
 

 
 

(1 . . 52-30 . . 53) (1 . . 53-30 . . 54) (27 . . 43-30 . . 54) 

 1. 693,381 933,482 4,851,248

 2. 750,252 762,828 4,952,345

 3. 876,982 166,578 1,535,497

 4. 299 283 9,738

 5. 3,965 4,286 12,475

2,324,879 1,867,457 11,361,303
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1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ 

และวิเคราะหธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและ 

กิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน  

ปปง. ไดดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะหธุรกรรมที่มี 

เหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  

เพื่อนำไปสูการคนหา/ชี้เบาะแสของบุคคล กลุมคน 

หรือผูเก่ียวของกับการกระทำความผิด โดยสามารถ

ดำเนินการได จำนวน 71 เร่ือง สงใหหนวยงานภายนอก 

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง และ 

เก็บเปนฐานขอมูล จำนวน 3 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น  

86 เร่ือง สามารถสรุปเปนตารางได ดังนี้  

1.3 การแลกเปล่ียนขอมูลกับหนวยงาน 

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

 การดำเ นินการแลกเป ล่ียนขอ มูลกับ 

หนวยงานภายในประเทศและตางประเทศ ตัง้แตวนัที ่ 1  

ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 มีการดำเนินการ  

จำนวนท้ังส้ิน 1,071 คร้ัง แบงเปนการแลกเปล่ียนขอมูล 
กับหนวยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หนวยงานราชการ) 

จำนวน 899 ครั้ ง และการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ 

หนวยงานตางประเทศ จำนวน 172 คร้ัง และมียอดสะสม 

ในการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายในประเทศ 

และตางประเทศ ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 

2554 จำนวน 4,521 คร้ัง โดยเปนการแลกเปล่ียนขอมูล 

กับหนวยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หนวยงานราชการ) 

จำนวน 3,317 คร้ัง และการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ 

หนวยงานตางประเทศ จำนวน 1,204 ครั้ง สามารถ 

สรุปเปนตารางได ดังนี้ 

 
 

(1 . . 52-30 . . 53) (1 . . 53-30 . . 54) 

 1.  . 43 71

 2. 23 12

 3. 4 3

70 86

 

 
 

 

(1 . . 52-30 . . 53) (1 . . 53-30 . . 54) (1 . . 44-30 . . 54) 

 1. 

   ( /

  )

625 899 3,317

 2. 

  

200 172 1,204

825 1,071 4,521
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(1 . . 52-30 .  53) (1 . . 53-30 .  54) 

 1.  . 39 41

 2.  . 

  

17 15

 3.  . 274 433

 4. 295 410

625 899

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน 

ขอมลูกบัหนวยงานตางๆ ภายในประเทศ ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 จำนวน 899 ครั้ง สามารถจำแนกประเภท 

ของการดำเนินการได ดังนี้ 

การดำเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงาน 

ตางประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 

172 ครัง้ สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการได  

ดงันี ้

 

 
 

(1 . . 52-30 . . 53) (1 . . 53-30 .  54) 

 1.  . 90 80

 2.  . 

  

89 71

 3.  . 15 14

 4. 6 7

200 172
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1.4 การดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห 

ขอมูลที่ไดรับแจงแยกตามความผิดมูลฐานตางๆ 

 สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินการกับคดี 

ที่ไดรับจากการแจงเบาะแสและจากฐานขอมูลของ

สำนักงาน ปปง. แยกตามความผิดมูลฐาน ตั้งแตวันที่  

1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 รวมจำนวนท้ังส้ิน  

419 คดี โดยเปนคดีที่อยูระหวางดำเนินการตรวจสอบ  

จำนวน 419 คดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 

 
(1 . . 53-30 . . 54) 

 

 
 
 

 
 

/  
 

 1. 255 255 - -

 2. 5 5 - -

 3. 12 12 - -

 4.  –  ( ) 2 2 - -

 5. 32 32 - -

 6. - - - -

 7. 59 59 - -

 8. 1 1 - -

 9. - - - -

 10. - - - -

 11. 15 15 - -

 12. 16 16 - -

 13. 22 22 - -

419 419 - -
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สำนักงาน ปปง. ไดรับรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับ 

การกระทำความผิด ตั้งแตเดือนตุลาคม 2542 ถึงวันที่  

30 กนัยายน 2554 รวมจำนวนท้ังสิน้ 6,838 เร่ือง และ 

ไดดำเนินการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับรายงาน จำนวน 

5,704 เร่ือง ซ่ึงจากการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน  

สำนักงาน ปปง. ไดมีคำส่ังมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ี  

จำนวน 1,227 เรือ่ง และมคีำส่ังยดึและ/หรอือายัดทรพัยสนิ 

จำนวน 1,017 เรื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

. . 42 - 30 . . 54 

 

 
 

 
 

/  
 

 1. 4,239 3,365 924 867

 2. 179 121 67 30

 3. 426 359 70 37

 4.  –  ( ) 111 87 30 36

 5. 681 616 87 29

 6. 58 50 9 3

 7. 373 338 36 15

 8. 28 26 2 -

 9. 7 7 - -

 10. 1 1 - -

 11. 27 26 2 -

 12. 70 70 - -

 13. 638 638 - -

6,838 5,704 1,227 1,017
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1.5 สถานะการดำเนินการกับทรัพยสิน 

 สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกับทรัพยสิน 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน  

นับตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2543-30 กันยายน 2554  

โดยมีสถานะ ดังนี้ 

 

  27  2543 - 30  2554 
 

  /    ( ) 

1 517

17

11

4

4

3

4

 – 

1,965,582,182.10

109,808,655.72

25,530,022.77

76,294,948.81

20,701,443.40

33,279,247.59

262,423,869.70

560 - 2,493,620,370.09

2 35

1

2

2

3

488,937,356.70

3,489,453.46

7,064,000.00

1,177,330.65

33,052,093.22

43 - 533,720,234.03

3 19

1

2

1

8

 – 

167,358,639.32

677,000.00

42,986,040.00

105,000,000.00

184,194,852.38

31 - 500,216,531.70

4 0 - 0.00

5 0 - 0.00

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 634 - 3,527,557,135.82
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6

6.1 12 21,280,558.80

12 - 21,280,558.80

6.2 32

1

4

3

43,709,234.44

7,000,000.00

8,695,188.99

31,796,515.62

40 - 91,200,939.05

6.3 1

4

2

 – 

914,000.00

397,951,612.68

17,000,006.15

7 - 415,865,618.83

6.4 4

2

2

 – 

33,084,961.94

11,955,304.53

26,720,000.00

8 - 71,760,266.47

67 - 600,107,383.15

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 701 - 4,127,664,518.97

  /    ( ) 

 1.6.1 การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึด
และ/หรืออายัดทรัพยสิน 

 รายงานทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรม 
ไดมีคำสั่งยึดและ/หรืออายัด และสำนักงาน ปปง. 

ไดบริหารจัดการและเก็บรักษาไว ต้ังแตวันท่ี 13 ธันวาคม  

2543 - 30 กันยายน 2554 มีมูลคารวมทั้ งสิ้น 

3,155,563,471.10 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 

1.6 การบริหารจัดการทรัพยสินที่ไดจาก

การยึดและ/หรืออายัดทรัพยสิน  

 

 
 ( ) 

  30  2553   30  2554 

 1. 495,368,381.01 522,047,703.51

 2. 509,310,171.59 508,043,278.19

 3.  ( ) 37,332,000.00 34,310,000.00

 4.   ( ) 160,591,996.95 159,469,551.95

 5.  ( ) 1,306,843,429.54 1,252,814,429.54

 6. 155,067,312.88 162,583,934.04

 7.  ( ) 516,844,873.87 516,294,573.87

3,181,358,165.84 3,155,563,471.10
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 1.6.2 การนำทรั พย สิ น ท่ี ศ าล ส่ั ง 

ตกเปนของแผนดินสงกระทรวงการคลัง 

 เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบ 

ธุรกรรม หรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทำความผิด 

และปรากฏหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาทรัพยสินใด 

เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการ 

จะสงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณา เพ่ือย่ืนคำรองขอ 

ใหศาลมีคำ ส่ั ง ใหทรัพย สินตกเปนของแผนดิน  

โดยในผลการดำเนินการที่ผานมา (1 ตุลาคม 2553 -  

30 กันยายน 2554) สำนักงาน ปปง. นำทรัพยสิน 

ท่ีศาลส่ังตกเปนของแผนดินสงกระทรวงการคลัง จำนวน  

17 คด ีรวมมลูคาทรัพยสนิ 7,368,116.04 บาท โดยสรปุ 

การนำสงสะสมตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2544 - 30 

กันยายน 2554 นำสง 247 คดี รวมมูลคาทรัพยสนิ 

ทั้งสิ้น 455,114,363.18 บาท จำแนกตามประเภทของ 

ทรัพยสินได ดังนี้ 

 1.6.3 การนำทรัพยสินสงคืนเจาของ 

 ทรัพยสินที่สำนักงาน ปปง. ยึดและ/หรือ 

อายัดมาไดนั้นอาจสงคืนเจาทรัพยในกรณีที่เจาของ 

ทรัพยสินสามารถแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนเจาของ 
ที่แทจริงและทรัพยสินน้ันไมใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับ 

การกระทำความผดิซึง่เปนไปตามนยัมาตรา 50 มาตรา 51  
และมาตรา 53 แหงพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยในระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม  

2553 - 30 กันยายน 2554 สำนักงาน ปปง. สงคืน 

ทรัพยสิน จำนวนทั้งสิ้น 6 คดี มูลคาทรัพยสินที่นำสง  

2,378,488.97 บาท สรุปยอดการสงคืนทรัพยสินสะสม  

ตัง้แตเริม่ดำเนนิการ - 30 กนัยายน 2554 จำนวน 87 คดี  

มูลคาทรัพยสินที่สงคืน จำนวน 533,949,983.56 บาท 

 

 

 
 ( ) 

(1 . . 52 - 30 . . 53) (1 . . 53 - 30 . . 54) (12 . . 44 - 30 . . 54) 

 1. 

  (  . )

7,162,000.71 6,162,436.64 327,478,793.35

 2. 

   

3,078,781.66 205,679.40 29,544,385.83

 3. 4,923,200.00 1,000,000 97,691,184.00

 4. 0.00 0.00 400,000.00

15,163,982.37 7,368,116.04 455,114,363.18
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 1.6.4 การบริหารจัดการทรัพยสินท่ีไมเหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว เพราะจะเปนภาระ

แกทางราชการ 

  1.6.4.1 การขายทอดตลาดทรัพยสิน 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) สำนักงาน ปปง. 

ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน จำนวน 5 ครั้งขายทรัพยสินได จำนวน 58 รายการ คิดเปนมูลคาทรัพยสิน 

5,438,470 บาท และขายไดราคาสูงกวาราคาเริ่มตน 561,275 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

   ( )  ( ) 

  
. . 2553 

  
. . 2554 

  
. . 2553 

  
. . 2554 

  
. . 2553 

  
. . 2554 

  
. . 2553 

  
. . 2554 

3 5 39 58 1,663,750 5,438,470 65,950 561,275

  1.6.4.2 การบ ริหารจั ดการ

ทรัพยสินโดยวิธีอื่น 

  นอกจากการขายทอดตลาดแลว 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30  

กันยายน 2554) ไดดำเนินการบริหารจัดการทรัพยสิน

โดยวิธีอื่นๆ โดยแบงประเภทการดำเนินการ ดังนี้ 

  (1) บรหิารจดัการทรพัยสนิโดยให 

ผูมีสวนไดเสียรับไปดูแลและใชประโยชนโดยมีสัญญา 

คำ้ประกนั จำนวน 1 รายการ และตัง้แตเริม่ดำเนนิการ -  

30 กันยายน 2554 บริหารจัดการทรัพยสินใหผูมีสวน 

ไดเสียรับไปดูแลและใชประโยชน โดยมีสัญญาค้ำประกัน  
จำนวน 257 รายการ 

  (2) แตงตั้งผูจัดการบริหารดูแล  
จำนวน 1 รายการ  

  (3) บรหิารจดัการทรพัยสนิประเภท 
ใหเชา จำนวน 6 รายการ  

 

 1.6.5 การสำรวจทรัพยสินที่ยึดและ/ 

หรืออายัดไว 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง.  

ไดสงเจาหนาท่ีเดินทางไปสำรวจทรพัยสนิท่ีคณะกรรมการ 

ธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. แลวแตกรณี ไดมีคำสั่ง 

ยึดและ/หรืออายัดไว ท่ัวประเทศ รวมทรัพยสินท่ีสำรวจ  

จำนวน 159 รายการ โดยแยกเปนท่ีดินวางเปลา จำนวน  

65 แปลง ทีด่นิเกษตรกรรม จำนวน 53 แปลง บานพกัอาศัย  

จำนวน 37 หลัง และหองชุด/หอพัก จำนวน 4 หอง  

รวมมูลคาทรัพยสินทั้งสิ้น 236,810,179 บาท 

 1.6.6 การบริหารจัดการกองทุน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง.  

ไดดำเนินการบริหารจัดการกองทุน จำนวน 10 รายการ  

มูลคาทรัพยสิน 805,814.07 บาท รวมสะสมตั้งแต 

วนัที ่1 มนีาคม 2551 - 30 กนัยายน 2554 ไดดำเนนิการ 

บริหารจัดการกองทุน จำนวน 37 รายการ มูลคา 
ทรัพยสิน 10,400,504.59 บาท 
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ในการดำเนินงานดานการปองกันการฟอกเงิน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง. ไดดำเนนิการ 
โครงการตางๆ เกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน 
โดยสงเสริมใหมีการประสานความรวมมือท้ังกับ 
ภาคประชาชนและกับตางประเทศ มีการจัดโครงการ 
ประชาสัมพันธและเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย 
ฟอกเงิน รวมท้ังการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 โดยมีผลการดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

2.1 การสงเสรมิและประสานความรวมมอื 
กับภาคประชาชน 

สำนักงาน ปปง. ไดใหความสำคัญกับการประสาน 
ความรวมมือกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน และหนวยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป อกีทัง้เปนศนูยกลางในการขอ 

ความชวยเหลือและความรวมมือจากตางประเทศ และ 
องคกรระหวางประเทศ ในการดำเนินงานเพ่ือการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน ทัง้ในประเทศและตางประเทศ  
สรุปได ดังนี้ 

ในสวนของการสงเสริมและประสานความรวมมือ 
กับภาคประชาชน สำนักงาน ปปง. ไดดำเนินโครงการ 
ที่สำคัญ 2 โครงการ คือ 

 2.1.1 โครงการสายลับ ปปง. 
 โครงการสายลับ ปปง. จัดตั้งขึ้นเพื่อใหมี

การสงเสริมความรวมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให 
ขอมูลขาวสารเพื่อปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผูสมัครสายลับ ปปง.  
จำนวน 76 ราย โดยต้ังแตเร่ิมดำเนินโครงการ ป 2546 -  
30 กันยายน 2554 มีผูสมัครสายลับ ปปง. จำนวนท้ังส้ิน  
74,994 ราย  

 

 2.1.2 โครงการเครอืขายภาคประชาชน 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

 การดำเนินงานตามโครงการเครือขาย 
ภาคประชาชนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงคเพื่อให 
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น  
ใหขอเสนอแนะหรือแนวนโยบายรวมปฏิบัติหรือ 
รวมทำงานกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงรวมตรวจสอบ
การทำงานของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนินงาน 
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผล 
การดำเนินงาน ดังนี้ 

 
 
 

 2.1.2.1 จัดโครงการประชาสัมพันธ 
และเผยแพรความรูกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินแกประชาชน 

 เปนการจดักจิกรรมเผยแพรประชาสมัพนัธ 
ขาวสารการดำเนินงานของสำนกังาน ปปง. และเผยแพร 
ความรูเก่ียวกับการฟอกเงนิใหประชาชนทัว่ไปไดรบัทราบ  
กิจกรรมในงานจะเปนการแจกเอกสารเผยแพรความรู 
เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน เชน คูมือประชาชน แผนพับ  
และตอบคำถามเกี่ยวกับความรูกฎหมายฟอกเงินเพื่อ 
ชงิรางวัล เปนตน ซึง่มผีลการดำเนินการ จำนวน 3 ครัง้  
ทีจ่งัหวดัอดุรธาน ีจงัหวดัแมฮองสอน และจังหวดัเชยีงใหม 

 
 
 
 
 

 

 . ( ) 

(1 . . 52 - 30 . . 53) (1 . . 53 - 30 . . 54) (  - 30 . . 54) 
192 76 74,994

2. ดานการปองกันการฟอกเงิน 
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 2.1.2.2 จัดอบรมเผยแพรความรู 
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินแกประชาชน  

 เปนการเผยแพรความรู ความเขาใจเกีย่วกบั 
กฎหมายฟอกเงิน รวมทั้งบทบาท อำนาจหนาที่ของ 
สำนกังาน ปปง. และหนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายฟอกเงินใหแกประชาชนทั่วไป เจาหนาที่ 
จากหนวยงานภาครัฐ เอกชนไดรับทราบลักษณะของ 

การจัดกิจกรรมเปนการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ .ศ . 2542 การยกตัวอยางคดีใน 

ความผิดมูลฐานทั้ง 11 มูลฐาน รวมถึงมาตรการในการ 

ลงโทษผูกระทำความผดิ เปนตน ซึง่มผีลการดำเนนิการ  

จำนวน 17 ครั้ง ที่จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัด 

สระบรุ ีจงัหวดัลพบรุ ีจงัหวดันครนายก จงัหวดัศรสีะเกษ  

จงัหวัดตราด จงัหวดัจนัทบุร ีจงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัเชยีงราย 

จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต  

และกรุงเทพมหานคร (จำนวน 3 ครั้ง) 

 2.1.2.3 จัดโครงการเผยแพรความรู 

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินแกประชาชน (เครือขายภาคประชาชน)

 เปนการเผยแพรความรู ความเขาใจเกีย่วกบั 

กฎหมายฟอกเงินใหแกประชาชน รวมทั้งการอภิปราย 

เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินแกผูเก่ียวของ รวมท้ังการแบงกลุมฝกปฏิบัติ 

เพื่อวิเคราะหสถานการณเกี่ยวกับปญหาการฟอกเงิน 

ในพ้ืนท่ีของผูเขารวมโครงการ โดยผูเขารวมโครงการ 

สวนใหญจะเปนตัวแทนวิทยุชุมชน ผูนำชุมชน รวมถึง 

ประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการสรางเครือขายไปในระดับ 

ชุมชน ซึ่งมีการจัดโครงการ จำนวน 3 ครั้ง ที่จังหวัด 

เชียงใหม และจังหวัดอุดรธานี (จำนวน 2 ครั้ง)  

 

 

 

 

 

 

 2.1.2.4 จดัโครงการเผยแพรความรูแก 

บคุคลผูมหีนาทีร่ายงานธรุกรรมตามพระราชบัญญตัิ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2552  

 เปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

ฟอกเงิน โดยเนนในเนื้อหาของพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  

ที่กำหนดใหผูประกอบอาชีพบางประเภทตองมีหนาที่ 

รายงานธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจำนวนเกินกวาท่ีกำหนด 

ในกฎกระทรวงหรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

ตอสำนักงาน ปปง. ทั้งนี้เพื่อใหผูที่มีผลกระทบจาก 

การใชกฎหมายฉบับน้ี ท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

บทบาท หนาที่ และการใหความรวมมือในการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงมีการจัดโครงการ จำนวน  

1 ครั้ง ที่จังหวัดภูเก็ต  

 2.1.2.5 จัดโครงการอบรมการสราง 

เครือขายและประสานงานปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน 

 เปนการจัดโครงการเผยแพรความรูเกีย่วกับ 

กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อ 

เปนการสรางเครือขายความรวมมือในการปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงินของหนวยงานที่เกี่ยวของโดย 

ผู เข าร วมอบรมจะเปนเจ าหนา ท่ีจากหนวยงาน 

ทาอากาศยานนานาชาต ิ และดานศลุกากรในพืน้ทีต่างๆ  

ซึง่มกีารจดัโครงการ จำนวน 3 คร้ัง ทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ี

จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภูเก็ต 

 2.1.2.6 จั ด สั ม ม น า เ ค รื อ ข า ย 

ภาคประชาชนเพื่ อส ง เสริมและสนับสนุน 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 เปนการ จัด สัมมนา เพื่ อ ร ายงานผล 

การดำเนนิงานของสำนกังาน ปปง. และผลการดำเนินงาน 

ของเครือขายภาคประชาชนในการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงนิ รวมทัง้การวเิคราะหปญหาและอปุสรรคตางๆ  

ในการดำเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางแกไขปญหาเพ่ือ 

ปรับปรุงการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเปนการพิจารณา 
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เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของเครือขาย 

ภาคประชาชนตอไป ซึง่มกีารจดัโครงการ จำนวน 1 ครัง้  

ที่จังหวัดชลบุรี และมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ 

คณะกรรมการบริหารเครือขายภาคประชาชน ซึ่งเปน 

คณะยอยอีกจำนวน 1 ครั้ง ที่กรุงเทพมหานคร 

2.2 การสงเสริมและประสานความรวมมือ 

กับตางประเทศ 

สำนักงาน ปปง. ไดรับการยอมรับจากกลุม

องคกรตอตานการฟอกเงินระหวางประเทศ เชน กลุม 

The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) 

และกลุม Egmont Group of Financial Intelligence  

Units ในเร่ืองความมุงม่ันในการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ซึง่ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนกังาน ปปง. 

ไดดำเนินการสงเสริมและประสานความรวมมือใน 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกบัองคกรตางๆ  

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้ 

 2.2.1 การจัดทำบันทึกความเขาใจ 

เกี่ยวกับความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ธรุกรรมทางการเงนิเพือ่การปองกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน 

 สำนกังาน ปปง. ไดจดัทำบนัทึกความเขาใจฯ  

ตามรูปแบบของกลุม Egmont Group of Financial  

I n t e l l i g e n ce  Un i t s  และข อ เ สนอแนะขอ ง  

กระทรวงการตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ 

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวกรองทางการเงินกับหนวยงาน 

ขาวกรองทางการเงินของตางประเทศ (Financial 

Intelligence Unit : FIU) เพ่ือประโยชนในการสืบสวนและ 

การดำเนินการตามกฎหมาย ที่ผานมาสำนักงาน ปปง.  

ไดลงนามในบันทึกความเขาใจฯ กับ FIU ของ 

ประเทศตางๆ แลว จำนวน 38 ประเทศ (39 หนวยงาน)  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดลงนามเพิ่มเติมอีก  

2 ประเทศ รวมจำนวนท้ังสิน้ 40 ประเทศ (41 หนวยงาน)  

ดังนี้ 

(1) ราชอาณาจักรเบลเยียม 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2545 

(2) สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2546 

(3) สาธารณรัฐเลบานอน 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 

(4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2546 

(5) โรมาเนีย 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2546 

(6) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 มิถุนายน 2546 

(7) สาธารณรัฐฟนแลนด 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2547 

(8) สาธารณรัฐเกาหลี 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2547 

(9) เครือรัฐออสเตรเลีย (FIU) 
 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2547 

(10) สาธารณรัฐโปรตุเกส 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2547 
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(11) ราชรัฐอันดอรรา 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 

(12) สาธารณรัฐอิตาลี 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2547 

(13) สาธารณรัฐเอสโตเนีย 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2547 

(14) สาธารณรัฐฟลิปปนส 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2547 

(15) สาธารณรัฐโปแลนด 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2547 

(16) สาธารณรัฐมอริเชียส 

 มีผลบงัคับใชตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2547 

(17) ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 กุมภาพันธ 2548  

(18) สาธารณรัฐจอรเจีย 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2548 

(19) ราชรัฐโมนาโก 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2548 

(20) มาเลเซีย 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 เมษายน 2548 

(21) สาธารณรัฐบัลแกเรีย 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2548 

(22) เซนตวินเซนตและเกรนาดีนส 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2548 

(23) ยูเครน 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2548 

(24) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 

(25) สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 เมษายน 2549 
(26) ญี่ปุน 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2549  

(27) สาธารณรัฐไอรแลนด 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 มิถุนายน 2549 

(28) สหพันธรัฐเซนตคิตสและเนวิส 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 

(29) หมูเกาะเคยแมน 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 

(30) ราชอาณาจักรสวีเดน 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2550  

(31) เบอรมิวดา 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2550  

(32) สาธารณรัฐปาเลา 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 

(33) สาธารณรัฐชิลี  

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2551  

(34) สหพันธรัฐรัสเซีย 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 

(35) สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2551 

(36) แคนาดา 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2551 

(37) สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 

(38) เครือรัฐออสเตรเลีย (ตำรวจ) 

 มีผลบงัคับใชตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 
(39) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2553 
(40) สาธารณรัฐอารเมเนีย 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 
(41) เขตบริหารพิเศษมาเกา 

 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
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 2.2.2 งานความรวมมอืในฐานะสมาชกิ 

กลุมองคกรระหวางประเทศ/ความรวมมอืในภมูภิาค 

 ประเทศไทยโดยสำนกังาน ปปง. เขารวมใน 

กลุมองคกรระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคของ 

การ เข า ร วมกลุ ม คื อ เ พ่ื อส ง เ ส ริ มความร วม มือ 

ในการแลกเปล่ียนขอมูลดานการฟอกเงินและการพัฒนา 

ขีดความสามารถขององคกรและบุคลากรในดาน 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ 

  2.2.2.1 The Egmont Group of  

Financial Intelligence Units  เปนกลุมความรวมมือ 

ระหวาง “หนวยขาวกรองทางการเงิน” (Financial 

Intelligence Unit - FIU) ทั่วโลกเพื่อสืบคนหาขาว 

ทีเ่ก่ียวกับการฟอกเงนิ สรางความเชีย่วชาญใหแกบคุลากร 

ของหนวยงาน รวมทั้งชวยเหลือสนับสนุนในการใช 

เทคโนโลยีใหมๆ กลุมเอ็กมอนทจะมีการประชุมระดับ

คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานเปนประจำทุกป  

เพ่ือเปนกลไกผลักดันความรวมมือใหมีความกาวหนา  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง.  

สงผูแทนเขารวมการประชุม ณ สาธารณรัฐมอลโดวา 

ดินแดนอารูบา (ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด) และ 

สาธารณรัฐอารเมเนีย  

  2.2.2.2 The Asia/Pacific Group  

on Money Laundering (APG) เปนองคกรความรวมมอื 

ในภูมิภาคเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิก 

ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการตอตาน 

การฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงนิแกการกอการราย  

รวมทัง้เสรมิสรางขีดสมรรถนะดานการตอตานการฟอกเงนิ 

ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

สำนักงาน ปปง. สงเจาหนาที่ เขารวมการประชุม 

ณ สาธารณรฐัประชาชนบงักลาเทศ และสาธารณรฐัอนิเดยี 
  2.2.2.3 Financial Action Task  

Force (FATF) เปนองคกรทีท่ำหนาทีก่ำหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติดานการตอตานการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย ในปจจุบัน ประเทศไทย 

ยังไมไดเขาเปนสมาชิกของ FATF แตอยางไรก็ตาม  

ประเทศไทยมีหนาท่ีรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานสากลดานการตอตานการฟอกเงินและ 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมท้ัง 

การปรับปรุงขอขาดตกบกพรองตางๆ ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง. มีผูแทนเขารวมการประชุม  

FATF ณ ประเทศฝรั่งเศส 2 ครั้ง  

นอกเหนอืจากการประชุมดงักลาว สำนกังาน ปปง.  

ยังเขารวมการประชุมตามคำเชิญของหนวยงาน 

ตางประเทศหรือหนวยงานไทยอื่นๆ อีกดวย เพื่อเปน 

การเสริมสรางความรวมมือระหวางกันและเพิ่มบทบาท 

ของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานประจำป 2554 52



 2.2.3 การฝกอบรม/ดูงาน  
 สำนักงาน ปปง. สนับสนุนการเพิ่มพูน 

ความรูความสามารถของบุคลากรในรูปของการฝกอบรม 
ผานความรวมมือทางวิชาการกับตางประเทศ อาทิ 
การฝกอบรม Expert Workshop on Preventing Abuse  
of Non-Profit Sector for the Purpose of Terrorist  
Financing การฝกอบรมหลักสูตร Financial Investigation  
การฝกอบรม Tactical Analysis Course การสัมมนา  
Money Laundering Linked to Trafficking of Persons  
การสัมมนาเรื่อง Countering the Financing of 
Terrorism การอบรม Regional Advanced Analytical  
Skills Workshop การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
Advanced Analysis Workshop การอบรมเชิงปฏบิตักิาร 
หลักสูตร Enhancing the AML/CFT Legislative  
Framework การอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง APG/ASEAN Workshop  
on Suspicious Transaction Reporting การอบรม 
หลักสูตรการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร การสัมมนา 2nd  
Annual International Money Laundering Symposium  
การศึกษาดูงานตามเสนทางสาย R3A รวมทั้งส้ิน 
13 หลักสูตร  

 2.2.4 การดำเนินงานศูนยฝกอบรม 
ดานการตอตานการฟอกเงิน (Computer-Based  
Training:CBT Center) 

 สำนักงาน ปปง. ไดรับความรวมมือจาก  
United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC)  
และโครงการ Asia - Europe Meeting (ASEM)  
ในการจัดตั้งศูนยฝกอบรมดานการตอตานการฟอกเงิน 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ ชั้น 12 อาคาร 
สำนักงาน ปปง. เพื่อใหการฝกอบรมแกเจาหนาที่ไทย 
ที่มีหนาท่ีเกี่ยวของในการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน โดยในระยะเริ่มตน สำนักงาน ปปง.  
ไดรับเครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสำเร็จรูป 
หลักสูตรการตอตานการฟอกเงิน จำนวน 9 เคร่ือง  
ตอมาสำนักงาน ปปง. ไดจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  
จำนวน 5 เครื่อง รวมเปน 14 เครื่อง เพื่อรองรับ 
ผู เขารับการอบรมที่มากขึ้น โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 มีผูเขารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 255 คน 

2.3 การประชาสมัพนัธและเผยแพรความรู  
สำนักงาน ปปง. ไดดำเนินการประชาสัมพันธ 

และเผยแพรความรูเกีย่วกับกฎหมายฟอกเงินใหหนวยงาน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง 
การประชาสัมพันธใหไดรับทราบถึงนโยบาย แนวทาง 
การปฏบิตังิานและผลการดำเนินงานของสำนกังาน ปปง.  
เพื่อสรางความเขาใจอันดีและสงเสริมความรวมมือ 
ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได 
ดำเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรความรูดังกลาว  
ตามชองทางตางๆ ดังนี้ 

 2.3.1 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
 สำนกังาน ปปง. ไดจดัทำเอกสารประชาสัมพนัธ 

ที่เปนส่ือส่ิงพิมพเพ่ือเผยแพรความรูกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดแก 
พิมพหนังสือคูมือประชาชน (ฉบับการตูน) ที่มีเนื้อหา 
เปนการสรางความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
ขอควรรูสำหรับประชาชนจำนวน 7,500 เลม  

 2.3.2 งานเผยแพรประชาสัมพันธ 
ผานสื่อวิทยุ โทรทัศนและหนังสือพิมพ 

 สำนักงาน ปปง. ไดดำเนินการเผยแพร 
ความรู เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการประชาสัมพันธ 
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในดานตางๆ ผานชองทาง 
สื่อวิทยุ โทรทัศนและหนังสือพิมพ ดังนี้ 

 (1) การใหสัมภาษณของผูบริหารผาน 
ส่ือโทรทัศน จำนวน 7 คร้ัง ผานส่ือหนังสือพิมพ จำนวน  
8 ครั้ง ผานสื่อวิทยุ จำนวน 6 ครั้ง  

 (2) การประชาสัมพันธความรูเก่ียวกับ 
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
แกประชาชนผานสื่อโทรทัศน จำนวน 20 ครั้ง  

 (3) การจัดทำสปอตโฆษณาแจงเตือน 
ประชาชนกรณีมิจฉาชีพแอบอางช่ือเปนเจาหนาที่ 
สำนักงาน ปปง. ทางสถานีวิทยุ จำนวน 1 สปอต 
เผยแพรตอเนื่อง จำนวน 132 ครั้ง 

 
 

 

53สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



 2.3.3 การสงวทิยากรบรรยายใหความรู 
 นอกจากการเผยแพรความรู เ ก่ียวกับ 

กฎหมายฟอกเงินผานทางการจัดทำหนังสือและ 
ประชาสมัพนัธผานสือ่วทิย ุ โทรทัศนและหนงัสือพมิพแลว  
สำนกังาน ปปง. ยงัไดจดัสงบคุลากรของสำนักงาน ปปง. 
ไปเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกขาราชการและ 
พนักงานของหนวยงานเก่ียวกับกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวนทั้งสิ้น 
41 คร้ัง โดยมีจำนวนผูเขารับฟงการบรรยาย รวมท้ังส้ิน  
3,677 คน โดยแบงออกเปนสวนราชการท่ีเก่ียวของ จำนวน
3,099 คน สถาบันการเงิน สมาคมและผูประกอบอาชีพ 
ใน 9 กลุมอาชีพตามมาตรา 16 จำนวน 578 คน 

2.4 การพัฒนาองคกร 
สำนักงาน ปปง. ไดตระหนักถึงความสำคัญ 

ในการพัฒนาบุคลากรท้ังภายในสำนักงานและภายนอก 
ที่ เ ก่ี ย ว ข อ งกั บการป ฏิบั ติ ต ามพระราช บัญญั ติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
เพือ่สงเสริมและพฒันาศักยภาพของบุคลากรใหมคีวามรู 
ความสามารถมีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม 
กบัการปฏบิตังิานจึงไดดำเนนิการโครงการตางๆ ทีส่ำคญั  
ดังนี้ 

 2.4.1 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา 
บุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ 

 สำนกังาน ปปง. มนีโยบายพฒันาขดีสมรรถนะ 
และศักยภาพของบุคลากรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เพ่ือนำไปสูการพัฒนาผลงานโดยรวมขององคกรทีเ่ปนเลศิ  
ประกอบกับสำนักงาน ก.พ. กำหนดใหทุกสวนราชการ 
จัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและใหมี 
การดำเนินการตามแผน โดยกำหนดใหมีการประเมิน
สมรรถนะของขาราชการเปนสวนหนึ่งของการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการประจำป และใหนำผลการประเมิน 
มาวิเคราะหหาคา Gap และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ใหมขีดีสมรรถนะสงูข้ึนทกุคน จงึไดจดัฝกอบรมเพือ่พฒันา 
บุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 (1) หลักสูตรการพัฒนาขดีสมรรถนะหลัก 
ของขาราชการ เพือ่พฒันาขดีสมรรถนะหลกัของผูปฏบิตังิาน  
(ขาราชการระดบัปฏบิตังิาน ระดบัชำนาญงาน ระดบัปฏบิตักิาร 
และระดับชำนาญการ) 

 (2) หลักสูตรการพัฒนาขดีสมรรถนะหลัก 
ของขาราชการและสมรรถนะทางการบริหาร เพ่ือพัฒนา 
ขีดสมรรถนะหลักและสมรรถนะทางการบริหารของ 
ผูบริหาร (ขาราชการระดบัชำนาญการพเิศษ ระดบัเชีย่วชาญ 
ระดับอำนวยการและระดับบริหาร) 

 2.4.2 การจัดทำแผนดานการพัฒนา 
บุคลากร 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง.  
ไดจดัทำแผนเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากรในหลายๆ ดาน 
เพ่ือใหมีแนวทางในการพัฒนาและการจัดการบุคลากร 
ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โดยไดดำเนินการโครงการตางๆ ดังนี้ 

 2.4.2.1 โครงการจดัทำแผนอัตรากำลัง  
3 ป สำนักงาน ปปง. (พ.ศ. 2554 - 2556) 

 สำนกังาน ปปง. ไดมกีารปรับปรุงโครงสราง 
และอัตรากำลังขาราชการใหสอดคลองกับกฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสำนักงานปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2550 และภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น 
ตามความผิดมูลฐานและการรายงานธุรกรรมตางๆ  
รวมท้ังภารกิจท่ีจะตองดำเนินการตามพันธกรณี 
ตามมาตรฐานสากลเพื่อใหการบริหารจัดการองคกร 
ของสำนักงาน ปปง. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

 สำนักงาน ปปง. จึงไดจัดโครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สำหรับผูบริหาร เพือ่สรางความเขาใจ ความรวมมือและ 
ความคาดหวังตอบทบาทหนาท่ีและผลการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรที่นำไปสูผลสำเร็จของสำนักงาน ปปง. 

 ครั้งที่ 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สำหรับขาราชการและพนกังานราชการของสำนกังาน ปปง. 
เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือตอการจัดทำ 
แผนอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง. 

 ครั้งที่ 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สำหรับผูบริหารทุกระดับ (ประชาพิจารณ) เพื่อรวมกัน 
แสดงความคิด แลกเปลี่ยนความรูและใหขอมูลกอนนำ 
ตนแบบไปกำหนดกรอบอัตรากำลัง  
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 2.4.2.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนา 
บคุลากรสำนกังาน ปปง. พ.ศ. 2554 - 2559 

 สำนักงาน ปปง. ในฐานะหนวยงานรัฐ 
ทีต่องดำเนินการบริหารจัดการและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
ใหเปนไปตามแนวนโยบายและขอกำหนดตางๆ ของ 
ทางราชการ ไดเลง็เหน็วาปจจบุนัหนวยงานไดดำเนินการ 
บรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลในภาพรวมทีใ่ชขดีสมรรถนะ 
ของบุคลากรเปนฐานในการวางแผนการฝกอบรม 
ในลักษณะของการสรางหลักสูตรตางๆ ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว รวมทั้งการประเมินและนำชองวางของ 
ขดีสมรรถนะมาวางแผนพัฒนาบคุลากร สำนกังาน ปปง. 
จึงไดเริ่มดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหกับ 
ขาราชการและพนักงานราชการของสำนักงาน ปปง. 
ตั้งแตปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนตนมา และ 
ดำเนินการเสร็จสิ้นในป พ.ศ. 2554 ไดผลสรุปดังนี้ 

 - แผนพฒันาทรัพยากรบคุคลระดับองคกร 
 - แผนผงัการฝกอบรม (Training Road Map) 
 - แผนพฒันาบคุลากรรายบุคคล (Individual  

Development Plan) 
 - ระบบบริหารจดัการฐานขอมลูการพัฒนา 

บุคลากร 
 2.4.2.3 โครงการพัฒนาหลักสูตร 

การฝกอบรมดานการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

 สำนักงาน ปปง. ไดรับความชวยเหลือ 
ทางวิชาการจากสถานฑูตสหรฐัอเมรกิา (TCAS) เพือ่จดัทำ 
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับพนักงานเจาหนาที่และคูมือ 
พนักงานเจาหนาท่ี โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่เก่ียวของกับพนักงาน 
เจาหนาที ่รวมท้ังสิน้ 38 หลักสตูร เชน หลกัสตูรพนกังาน 
เจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการขาว 
สำหรับพนักงานเจาหนาท่ี ปปง. หลักสูตรการสืบสวน
สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน หลักสูตรวิเคราะห 
ธุรกรรมและสืบสวนทางการเงินระดับตน ระดับกลาง 
ระดบัสงู หลกัสตูรความรวมมอืระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบั 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4.3 โครงการฝกอบรม/ประชุม/ 

สัมมนา แกบุคลากรภายในสำนักงาน ปปง. 
 สำนักงาน ปปง. ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ 

ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงไดจัดโครงการ 
ฝกอบรมในดานตางๆ ใหแกบคุลากร เพือ่เปนการเพิม่พนู 
ความรูความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการที่สำคัญๆ  
ดังนี้ 

 (1) จดัโครงการสัมมนา เรือ่ง “การพฒันา 
เจ าหน าที่ ส ำ นักงาน  ปปง .  สู ก าร เปนองค กร  
แหงการเรยีนรูในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน”  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดโครงการสัมมนา ระหวาง 
วันที่ 26 - 28 มกราคม 2554 ณ โรงแรมสักภูเดือน  
รีสอรท จังหวัดนครราชสีมา 

 (2) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพือ่สรางความรู ความเขาใจพระราชบญัญตัขิอมลูขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 
ในหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติขอมูล 
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พรอมทั้งรับทราบถึง 
แนวทางการใชสิทธิตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ. 2540 โดยจัดโครงการสัมมนา 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ณ หองประชุมชั้น 1  
สำนักงาน ปปง. 
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 (3) จดัโครงการฝกปฏบิตั ิ“การตอสูปองกนัตัว 
ดวยมือเปลา” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และหลีกเลี่ยงใหพนจากความไมปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน โดยจัดโครงการฝกอบรม เมื่อวันที่ 10  
พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร  
กรุงเทพมหานคร 

 (4) จั ด โคร งการฝ กอบรมหลั ก สูตร  
“พัฒนาวิทยากร” เพ่ือสรางความรูความเขาใจในศาสตร 
ดานวิทยากร มีทักษะความสามารถและความมั่นใจ 
ในการสอนอยางวิทยากรมืออาชีพ สามารถนำความรู 
ที่ไดรับไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการ 
ฝกอบรม ระหวางวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2554 
ณ โรงแรมไมดา รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี 

 (5) จดัโครงการสงเสรมิ คุณธรรม จรยิธรรม 
และหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหกับขาราชการและพนักงาน 
ราชการ สำนักงาน ปปง. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ 
ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียงใหสามารถนำไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
และพัฒนาดานจิตใจใหมีคุณธรรม จริยธรรมตาม 
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำใหเกิดพฤติกรรมในเชิง 
สรางสรรคและสงผลตอการปองกันและปราบปราม 
การทุจริต โดยจัดโครงการ เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2554  
ณ หองประชุมชั้น 1 สำนักงาน ปปง. 

 (6) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“ความรูพื้นฐานในการใชยุทธภัณฑสำหรับขาราชการ  
ปปง.” (อาวธุปนและเสือ้เกราะ) เพือ่เพิม่ความรูความเขาใจ 
ในการใชยุทธภัณฑอยางมีระบบและเปนระเบียบ 
แบบแผนในการปฏิบัติ รวมทั้งสามารถดูแลบำรุงรักษา 
ทรัพยสินของทางราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เกดิประโยชนสงูสดุ โดยจดัโครงการประชมุ เมือ่วนัที ่ 17  
มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมชั้น 1 สำนักงาน ปปง. 

 (7) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือจัดทำคูมือบริการประชาชน เพื่อใหเจาหนาที่ 
สำนักงาน ปปง. สามารถจัดทำและนำคูมือบริการ 
ประชาชนไปใชในการใหบริการแกประชาชนและ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตองตามข้ันตอนท่ีกำหนด  
โดยจัดโครงการสัมมนา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร 

 (8) จัดโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
ด านการป อ งกันและปราบปรามการฟอก เ งิน  

ตามแผนการจัดการเรียนรู ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เพื่อใหเจาหนาที่สำนักงาน ปปง. มีความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาขององคความรูและสามารถ 
นำความรู ไปใชประโยชน ในการปฏิบัติ ง านได  
โดยจัดโครงการเสวนาจำนวน 3 องคความรู ระหวาง 
วันที่ 22 - 23 และ 31 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณ 
หนาหองสมุดสำนักงาน ปปง. 

 (9) จัดโครงการฝกอบรมหลักและวิธีการ 
จัดทำขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 
ใหเจาหนาที่ของสำนักงาน ปปง. มีความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับการวิจัยและสามารถเขียนโครงการวิจัย ออกแบบ 
การวจิยัไดอยางถูกตองตามระเบียบวธิวีจิยั โดยจดัโครงการ 
ฝกอบรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ณ หองประชุม 
ชั้น 12 สำนักงาน ปปง. 

 (10) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ เรื่อง พระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ 
ทีแ่กไขเพิม่เตมิตามกฎกระทรวงฉบับใหม (พ.ศ. 2554)  
เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังแลกเปล่ียน 
ขอมูล ขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ในการปฏบิตัหินาทีต่ามกฎหมายฟอกเงินโดยจัดโครงการ 
สัมมนา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ โรงแรม 
เจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร 

 นอกจากนีส้ำนกังาน ปปง. ยงัไดสงบคุลากร 
เขารับการฝกอบรมจากหนวยงานหรือสถาบันภายนอก  
เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดานตางๆ จำนวน 60 คน 27 หลักสูตร  

 2.4.4 โครงการฝกอบรม/ประชุม/
สัมมนา แกบุคลากรภายนอก 

 (1) จั ด โค ร งกา ร สัมมนา เ พ่ื อ รั บฟ ง 
ความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การสนับสนนุทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... และ 
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. .... เพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดแสดง 
ความคิดเห็นและใหขอสังเกตเก่ียวกับการแกไขกฎหมาย  
โดยจัดการสัมมนาเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2554 ณ โรงแรม 
เจดับบริว แมริออท กรุงเทพมหานคร 
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 (2) จัดโครงการสัมมนาผู เกี่ยวของกับ 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ประจำ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือสงเสริมและพัฒนา 
ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกีย่วของ และเสริมสราง 
ความเขาใจตอกันในการปฏิบัติงานดานการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
โดยจัดโครงการ ระหวางวันท่ี 9 - 11 กุมภาพันธ 2554  
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล กอลฟ รีสอรท แอนด สปา  
จังหวัดนครนายก 

 (3) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
“พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542” โดยไดรับ 
ความชวยเหลือทางราชการจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา  
(TCAS) เพื่ อใหพนักงานเจาหนา ท่ีฯ มีความรู 
ความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติ 
ตามพระราชบญัญัตปิองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  
พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงและระเบียบที่ เกี่ยวของ 
โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางวันที่ 2 - 3 
มีนาคม 2554 ณ โรงแรมวินเซอรสวีท กรุงเทพมหานคร 

 (4) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ระดับภูมิภาคเพื่ อปอง กันการใช เ งินขององคกร 
ที่ไมแสวงหาผลกำไรในทางที่ผิดเพื่อการสนับสนุน 
ทางการเงนิแกการกอการราย เพือ่สรางความรูความเขาใจ 

ในการกำกับดูแลองคกรท่ีไมแสวงหากำไรในบริบทของ 
ประเทศอื่นๆ โดยจัดโครงการประชุม ระหวางวันที่ 
22 - 24 มนีาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอรราตนั 
กรุงเทพมหานคร 

 (5) จัดโครงการสัมมนา เร่ือง กฎหมาย 
ฟอกเงินที่เกี่ยวของกับสำนักงานตรวจคนเขาเมือง  
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน และที่แกไขเพิ่มเติม และ 
เปนการเสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติงานตาม 
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  
พรอมทั้งแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรค 
และขอเสนอแนะในการดำเนนิงานตามกฎหมายฟอกเงนิ  
โดยจัดโครงการสัมมนาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพมหานคร 

 (6) จัดโครงการสัมมนา เร่ือง กฎหมาย 
ฟอกเงิน : ความผดิมลูฐานเกีย่วกับการลกัลอบหนีศลุกากร 
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เพื่อใหสามารถปฏิบัติ 
ตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม และเปนการเสริมสราง 
ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง 
แลกเปล่ียนขอมูล ขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรคและ 
ขอเสนอแนะในการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน  
โดยจัดโครงการสัมมนาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร 
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 (7) จัดโครงการสัมมนาผู เกี่ยวของกับ 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติมตาม 

กฎกระทรวงฉบับใหม (พ.ศ. 2554) เปนการสงเสริม 

และพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

รวมทัง้เสรมิสรางความเขาใจตอกันในการปฏบิตังิานดาน 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจัดโครงการ 

สัมมนา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม 

แอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร 

 (8) จัดโครงการสัมมนาเพื่ อ ติดตาม 

ความคืบหนาการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

ดาน AML/CFT โดยมีการจดัสมัมนา เม่ือวนัที ่30 สงิหาคม 

2554 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร 

 (9) สำนักงาน ปปง. รวมกับฝายสืบสวน 

อาชญากรรม กรมสรรพากร ประเทศสหรัฐอเมริกา  

(IRS Criminal Investigation Division) กองทนุการเงิน 

ระหวางประเทศ (IMF) และฝายกจิการอาชญากรรมขามชาต ิ

สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  

(The Transnational Crimes Affairs Section)  

จัดโครงการฝกอบรมใหแกพนักงานอัยการ เรื่อง 

การสืบสวน การดำเนินคดแีละความรวมมอืระหวางประเทศ 

ทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิและการกอการราย เพือ่เสริมสราง 

ความรู ความเขาใจ แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ 

ดานเทคนิคการสืบสวนและการดำเนินคดีทางการเงิน 

ใหแกหนวยงานบังคับใชกฎหมาย หนวยขาวกรอง 

ทางการเงิน และหนวยงานดำเนินคดี โดยจัดโครงการ
ฝกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 - หลกัสตูรท่ี 1 Intermediate Financial  
Investigative Techniques Training เมือ่วันที ่12 - 16  

กันยายน 2554 ณ โรงแรมเอทัช กรุงเทพมหานคร 

 - หลักสูตรที่ 2 Money Laundering  
and Financing Terrorism Prosecutors Training 

เมื่อวันที่ 19 - 21 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเอทัช  

กรุงเทพมหานคร 

 - หลกัสตูรที ่3 Mutual Legal Assistance  

Training เม่ือวันท่ี 22 - 23 กันยายน 2554 ณ โรงแรม 

เอทัช กรุงเทพมหานคร 

 (10) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 

ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมกบั 

สำนกังานตำรวจแหงชาต ิประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เพ่ือใหสามารถปฏิบตัติามกฎหมายปองกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมไดอยาง 

มปีระสิทธภิาพ และเปนการเสริมสรางความเขาใจรวมกนั 

ระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ โดยมกีารจดัโครงการสมัมนา 

จำนวน 2 รุน ดังนี้ 

 - รุนที่ 1 เปนโครงการนำรองกับ 

ตำรวจภูธรภาค 1 โดยจัดโครงการสัมมนาระหวางวันที่  

15 - 17 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรท  

จังหวัดปทุมธานี  

 - รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554  

ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด คอนเวนช่ัน กรงุเทพมหานคร 
 
3. งานประชมุคณะกรรมการและอนกุรรมการตาง ๆ 

สำนักงาน ปปง. มีการประชุมคณะกรรมการ 

ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน 2 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554  

ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  

เพือ่พจิารณาเกีย่วกบัรางระเบยีบตางๆ ของสำนักงาน ปปง.  

รวมท้ังมาตรการหรอืแนวทางในการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ 
ของรางระเบียบและมาตรการ ดังนี้  

 

 - หลกัสูตรที ่ 1 Intermediate Financial 
Investigative Techniques Training เมือ่วนัที ่12 - 1166

กันยายน 25544  ณณ โโรรงงแแรรมมเเอทััช กรุงเทพมหานนคครร 

-- หหหหหหลลลลลลลลลลัััััััักกกกกสููตรรทที่ 22 MMoonneey Launderingg  

aaaaaaannnnnnnndddddddddddd FFFFiinnaanncing Terrrrroorriissmmmmmmmmmm PPPPPPPPPPrrrrrrrrrrooosseeccuuttoorrsss TTTTTTTTTrrraaaaaiiiiinnnnnniiiinnnggggg

เพือ่พจิารณาเกีย่วกบัรางระเบยีบตางๆๆ ขขอองงสสำำนนกักงงาานน ปปปปง.
รรววมมททัง้งมมาาตตรรกกกาารรหหรรอือออแแแนนนนวววววทททททาาาางงงงงงงใใใใใใในนนนนนนกกกกาาาารรรรรรปปปปปปองกนัและปราบปรราามม

การรฟฟออกกเเเงงงินน ซซซซซซึ่งงงงงงททททททท่ีปปปปปปปรรรรรรระะะะะะะชชชชชชชชุมมมมมมมมไไไไไไไไไไดดดดดดดมมมมมมมมีีีีีมมมมมมมมมมมมติเหห็นชออออออบบบบบบบใใใใใในนนนนหหหหหลลลลลลักกกกกกกกกกกกกกกกาาาาาารรรร

ขขอองงรรางระเบียบบบแแแแแแแลลลลละมมมมาาาตรรรกกกาาาาาาารรรรรรรร ดดดดดััััััังงงงงนีีี้้  
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1. เห็นชอบร างระเบียบคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยกองทุน 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 

2. เห็นชอบร างระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการเงินวาดวยการเก็บรักษา
และการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ...) 
พ.ศ. .... 

3. เห็นชอบร างระเบียบคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการให 
ผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน  
การนำทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพยสิน 
ไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... 

4. เห็นชอบร างระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการนำ
ทรัพยสินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 

5. เ ห็นชอบการ จัดทำบั น ทึ กข อตกลง 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

6. เห็นชอบแนวทางการดำเนินการกับ 
สถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
ที่กระทำผิดกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

7. เห็นชอบการรายงานผลการดำเนินงาน 
กับขอมูลที่ไดจากการดำเนินการตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  
ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  
เพ่ือพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ  
ปปง. โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 
ในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 5 คณะฯ ไดแก  

1. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
2. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยสิน 
3. คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
4. คณะอนุกรรมการสงเสริมและประสานความ

รวมมือของประชาชน 
5. คณะอนุกรรมการดานการกำกับตรวจสอบ

สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

4. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สำนักงาน ปปง. มีหนาท่ีหลักในการปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิ ซึง่กระบวนการทีส่ำคญัประการหน่ึง 
ในการปฏิบัติงาน คือ การรับรายงานธุรกรรมจากสถาบัน 
การเงิน การตรวจสอบ วิเคราะหธุรกรรมทางการเงิน  
การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และการวิเคราะห 
หาธุรกรรมตองสงสัยที่มีแนวโนมวาจะเปนการฟอกเงิน  
ดังน้ันเพื่อท่ีจะเปนการรองรับการปฏิบัติงานดังกลาว  
สำนักงาน ปปง. จึงจำเปนตองมีเคร่ืองมือและเทคโนโลยี 
ตางๆ ที่ทันสมัยที่จะเขามาชวยสนับสนุนและรองรับ 
การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง. ไดดำเนิน 
โครงการตางๆ ทีเ่กีย่วกบัการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
โดยมโีครงการทีแ่ลวเสรจ็พรอมสำหรบัการปฏิบตังิาน คอื 

โครงการจัดทำระบบสำรองขอมูล (DATA 
BACKUP SYSTEM) 

สำนักงาน ปปง. ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การจดัทำระบบสำรองขอมลู เนือ่งจากในปจจบุนัมีเหตกุารณ 
ความไมสงบและความรุนแรงเกิดขึ้นในสถานท่ีราชการ 
หลายแหง ทำใหเจาหนาท่ีไมสามารถเขาถึงและใหบริการ 
ขอมูลซึ่งมีการจัดเก็บไวในหนวยงานของตนเองได  
การปฏิบัติงานภายในและการแลกเปล่ียนขอมูลภายใน 
และระหวางองคกรตองหยดุชะงัก กระทบตอความเชือ่มัน่ 
ภาพลกัษณและความมัน่คงระหวางประเทศ สำนกังาน ปปง.  
จงึไดดำเนนิการจัดทำระบบสำรองขอมูลข้ึนโดยมีวตัถุประสงค 
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการสำรองขอมลู สามารถนำขอมลู 
มาใชงานไดอยางตอเน่ืองและเพิ่มความนาเช่ือถือ 
ในการใชงานระบบ อกีทัง้ระบบการสำรองขอมลูนีจ้ะชวยให 
ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. สามารถนำขอมูล 
สำรองมาใชงานทดแทนขอมูลท่ีถูกทำใหสูญหายหรือ 
เสียหายไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ียังเปนการปองกัน 
ไมใหขอมลูถกูทำลาย หรอืสูญหาย และทำใหระบบสารสนเทศ 
ของสำนักงาน ปปง. มีเสถียรภาพ โดยมีระบบจัดเก็บ 
สำรองขอมูลท่ีสามารถทำงานทดแทนกันไดตลอดเวลา 
ไดอีกดวย 

59สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



5. ดานงบประมาณและแผนงาน 
5.1 การบริหารงบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง.  

ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำนวน  

178,942,100 บาท ณ สิน้ปงบประมาณมีผลการเบิกจาย 

งบประมาณทัง้สิน้ 152,786,982.07 บาท คดิเปนรอยละ  

85.38 ของงบประมาณสุทธิท่ีไดรับจัดสรร กันงบประมาณ 

ไวเบิกจายเหลื่อมป จำนวน 19,660,108.52 บาท  

รวมงบประมาณที่ เบิกจายและงบประมาณที่กันไว 

เบิกจายเหลื่อมป จำนวนทั้งสิ้น 172,447,090.59 บาท  

คิดเปนรอยละ 96.37 และมีงบประมาณเหลือจาย จำนวน  

6,495,009.41 บาท คิดเปนรอยละ 3.63 ของงบประมาณ 

ที่ไดรับจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้ 

สำนักงาน ปปง. ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนการใชจายงบประมาณ 

การติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ 
การบริหารงบประมาณและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด โดยมีการจดัการประชุม 

คณะกรรมการฯ เปนประจำทุกเดือน พรอมทั้งรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณใหแก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  
และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดเปนประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส 

 :  
 

 1. 64,669,400.00 64,669,400.00 60,227,529.54 - 4,441,870.46

 2. 91,731,400.00 78,598,693.00 71,408,946.74 6,315,649.52 874,096.74

 3. 14,946,800.00 26,742,607.00 14,008,548.65 12,172,959.00 561,099.35

 4. 1,237,000.00 1,237,000.00 968,322.29 - 268,677.71

 5. 6,357,500.00 7,694,400.00 6,173,634.85 1,171,500.00 349,265.15

178,942,100.00 178,942,100.00 152,786,982.07 19,660,108.52 6,495,009.41
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5.2 ดานแผนงาน 

 5.2.1 แผนยุทธศาสตรและแผน 

ปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2553 - 2556) 

สำนักงาน ปปง. 

 ตามท่ีสำนักงาน ปปง. ไดประกาศใช 

แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบั ติ ร าชการ  4  ป  

(พ.ศ. 2553 – 2556) เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ 2553 นัน้ 

เน่ืองจากสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ได เปล่ียนแปลงไปประกอบกับพระราชกฤษฎีกา 

วาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบรหิารกิจการบานเมืองท่ีด ี 

พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ไดบัญญัติใหทุกสวนราชการ 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เพื่อใชเปนกรอบทิศทาง 

ในการดำเนินงาน ใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและ 

ประชาชน ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการพัฒนา 

คณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) ตามตวัชีว้ดั 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ  

สำนักงาน ปปง. จึงไดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร 

และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2553 – 2556)  

โดยการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารขึน้ ระหวางวนัที ่ 2 – 3  

ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร 

กรุงเทพมหานคร และนำผลที่ไดรับจากการประชุม 

เชิงปฏิบัติการดังกลาว มาใชประกอบการจัดทำ 

แผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2555 – 2559 ) ของ 

สำนักงาน ปปง. ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

แผนบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2555 – 2558 ของรัฐบาล
รวมทัง้สภาพแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลง และไดประกาศใชแผนฯ  
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 

 5.2.2 แผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 

 มติคณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2551  

เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจรติแหงชาติ หรอืคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ใหหน วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการ 

ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และแตงต้ังคณะกรรมการ 

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ใหมีอำนาจหนาที่กำกับ 

ดูแลใหองคการในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตรและ 

แผนปฏิบัติการใหสอดรับกับยุทธศาสตรดังกลาว  

รวมตลอดถึงการอำนวยการ ประสานการดำเนนิงาน และ 

ติดตามประเมินผลในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  

ซึ่งตอมาคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551  

เห็นชอบตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจรติภาครฐั พ.ศ. 2552 – 2555 ทีก่ำหนด 

ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ปองกนัและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 – 2555 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
พ.ศ. 2552 – 2555  
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 สำนั ก ง านป อ ง กันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 และสามารถดำเนินการไดแลวเสร็จ 

เปนไปตามเปาหมายที่กำหนด ประกอบดวย 

 1. เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหแก 

หนวยงานในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยการสงเสริมการเรียนรูและปฏิบัติหนาท่ีตามหลัก 

ธรรมาภิบาล การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

พรอมทั้งเสริมสรางคานิยม การยกยอง เชิดชูความดี  

ความซื่อสัตย สุจริต และตอตานการทุจริต 

 2. บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนใน

การป อ ง กันและปราบปรามการ ทุจริ ตภาครั ฐ 

โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ในการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ จดัใหมชีองทาง 

ในการรับแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต และเผยแพร 

ความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ลงเว็บไซตของสำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) 

 3. เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงาน 

ตอตานการทุจริต โดยการเสริมสรางความแข็งแกรง 

ใหแกหนวยงานตรวจสอบภายใน เสรมิสรางประสทิธภิาพ 

ของงานดานการคุมครองจริยธรรม จัดประชุมชี้แจง 

เร่ืองการรักษาวินัยใหแกขาราชการและพนักงานราชการ  

พรอมทั้งทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผล 

การปฏิบัติงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 4. พัฒนา ศักยภาพของ บุคลากรใน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดย 

การจัดกิจกรรมสงเสริมใหขาราชการทราบและถือปฏิบัติ 

ตามขอบังคับสำนักงาน ปปง. วาดวยจรรยาบรรณ 

ขาราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2552 พรอมทั้งสง 

บุคลากรเขารับการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถ 

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 5.2.3 แผนบริหารความเส่ียงของ 

สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดมีมติ เมื่ อวันที่  

26 พฤษภาคม 2552 เห็นชอบใหสวนราชการและ 

รัฐวิสาหกิจ ตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลัก 

ธรรมาภิบาล รวมท้ังสำนักงาน ก.พ.ร. ไดกำหนดใหการ 

บริหารความเสี่ยง ซึ่ งตองครอบคลุมความเสี่ยง 

ดานธรรมาภิบาล เปนสวนหน่ึงของการดำเนินการตาม 

ตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ  

และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจสงผลกระทบตอความสำเร็จหรือ 

การบรรลุเปาหมายของแผนงาน โครงการ  
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 สำนักงาน ปปง. ไดจัดทำแผนบริหาร 

ความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยแตงต้ัง 

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเส่ียง  

พรอมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางวันที่ 14 – 15  

กุมภาพันธ 2554 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร  

และนำผลทีไ่ดจากการประชมุฯ มาใชประกอบการจัดทำ 

แผนฯ เสนอคณะกรรมการฯ พจิารณา กลัน่กรอง ตรวจสอบ  

และประกาศใชเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 ทั้งนี้  

สำนักงาน ปปง . สามารถดำเนินการตามแผนฯ 

ไดแลวเสร็จ ครบถวน โดยผลการดำเนนิงานเปนไปตาม 

เปาหมายที่กำหนดไว ประกอบดวย  

 1. โครงการบริหารจัดการความเส่ียง 

เก่ียวกับการตรวจสอบ วิเคราะห สืบสวน รวมรวมพยาน 

หลักฐานเพื่อดำเนินการกับผูกระทำความผิดมูลฐาน 

มาตรา 3 (1) คดีเกี่ยวกับยาเสพติด 

 2. โครงการบริหารจัดการความเส่ียง 

เก่ียวกับการติดตามรวบรวมพยานหลกัฐานในตางประเทศ 

และการจัดทำคูมือกำหนดแนวทางการรวบรวมพยาน 

หลักฐานในตางประเทศ 

 3. โครงการบริหารจัดการความเส่ียง 

เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล 

รักษาทรัพยสิน ณ อาคารเก็บรักษาทรัพยสิน จ. นนทบุรี 

 5. โครงการบริหารจัดการความเส่ียง

เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบงาน 

 6. โครงการบริหารจัดการความเส่ียง 

เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเครือขายภาคประชาชน 

 7. โครงการสร า งความตระหนักใน 

การรวมมอืดานการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
6. ดานการแกไขกฎหมายและออกกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง.  

ไดดำเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ. 2542 จำนวน 6 ฉบับ และประกาศสำนัก 

นายกรัฐมนตรี จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้  

(1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนด 

สามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 

วันที่ 26 มิถุนายน 2554 โดยกฎกระทรวงดังกลาว 

มีหลักการสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง 

(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อกำหนด 

ใหนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนาและธุรกิจ 

การซ้ือขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยการซ้ือขายสินคา 

เกษตรลวงหนาเปนสถาบันการเงินกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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(2) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินและมูลคา 

ทรัพยสินในการทำธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินตองรายงาน 

ตอสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ. 2554 มีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนดเกาสิบวัน 

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 25  

สงิหาคม 2554 โดยกฎกระทรวงดงักลาวมีหลกัการสำคัญ  

คือ ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพ่ือปรับปรุงการกำหนดจำนวน 

เงินสดและมูลคาทรัพยสินในการทำธุรกรรมที่สถาบัน 

การเงินตองรายงานตอสำนักงาน ปปง. ใหม  

(3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนด 

เกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ  

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยกฎกระทรวงดังกลาว 

มหีลกัการสำคญั คอื แกไขเพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบับที ่4  

(พ .ศ . 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

เพ่ือแกไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑและวิธีการรายงาน 

การทำธุรกรรม 

(4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนด 

เกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ  

วันท่ี 25 สิงหาคม 2554 โดยกฎกระทรวงดังกลาว 

มหีลกัการสำคญั คอื แกไขเพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบับที ่5  

(พ .ศ . 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

เพื่อกำหนดธุรกรรมที่ไดรับยกเวนไมตองรายงาน 

ตอสำนักงาน ปปง. เพิ่มเติม  

(5) กฎกระทรวงกำหนดธรุกรรมทีส่ถาบนัการเงนิ 

และผูประกอบอาชพีตามมาตรา 16 ตองจดัใหลกูคาแสดงตน 

พ.ศ. 2554 มีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนดเกาสิบวัน 

นบัแตวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา คอืวนัที ่25 สงิหาคม  

2554 โดยกฎกระทรวงดังกลาวมีหลักการสำคัญ คือ 

กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ 

ตามมาตรา 16 ตองจัดใหลูกคาแสดงตนและกำหนด 

มาตรการเพ่ือขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการ 

หรือทุพพลภาพ 

(6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำ 

ธุรกรรมที่ใชเงินสดซึ่งผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

ตองรายงานตอสำนักงานปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2554 มีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนด 

เกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยกฎกระทรวงดังกลาว  

มหีลกัการสำคญั คอื กำหนดจำนวนเงินในการทำธรุกรรม 

ท่ีใชเงินสดซ่ึงผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองรายงาน 

ตอสำนักงาน ปปง. 

(7) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร ี เรือ่ง วธิกีาร 

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ 

ตามมาตรา 16 มีผลใชบังคับตั้งแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 8 มิถุนายน 2554 โดย 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกลาวมีหลักการสำคัญ  

คือ ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการ 

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน ลงวันท่ี 11 กันยายน  

2543 และกำหนดวิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบัน 

การเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ใหม  

ใหสอดคลองกบัมาตรา 20 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ซึ่ งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
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อนึ่ง นอกจากการแกไขปรับปรุงกฎหมาย 

รวมจำนวน 7 ฉบับ ดังกลาวขางตนแลว ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง. ยังไดดำเนินการศึกษา 

วิเคราะหยกรางแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของอีก 

จำนวน 2 ฉบับ และกฎกระทรวง อีก 1 ฉบับ ดังนี้ 

1. รางพระราชบัญญัติปองกันและปรามปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... 

ซึ่งมีหลักการคือ กำหนดใหการสนับสนุนทางการเงิน 

หรือทรัพยสินแกการกอการรายเปนความผิดทางอาญา  

และกำหนดมาตรการดำเนินการรับเงินหรือทรัพยสิน 

ทีใ่ชหรอืจะใชในการสนับสนุนการกอการรายใหสอดคลอง 

กับมาตรฐานสากล  

2. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการ คือ  

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีหลักการสำคัญคือ 

การกำหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติม อำนาจหนาที่ของ 

คณะกรรมการ ปปง. และสำนกังาน ปปง. ใหมคีวามชัดเจน 

และเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3. รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและ 

วิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา  

พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการ คือ กำหนดหลักเกณฑและ 

วิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 

ตามมาตรา 20/1 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ 

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับ 

มาตรฐานสากล  

7. รายงานผลการดำเนินงานเปดเผยขอมูล
ขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ. 2540 ไดกำหนดใหทุกหนวยงานของรัฐใหบริการ 

ขอมูลขาวสารตางๆ แกประชาชน ดวยความรวดเร็ว 

ซึ่งเปนกฎหมายท่ีรองรับสิทธิไดรับรูของประชาชน  

โดยไดกำหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ  

และกำหนดหนาท่ีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ี 

ของรัฐใหตองปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือรองรับและคุมครอง 

สิทธิของประชาชน 

สำนกังาน ปปง. ไดดำเนนิการตามพระราชบญัญัติ 

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปได ดังนี้ 

1. จัดสถานที่/จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารเพ่ือ 

ใหบริการขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 เพื่อใหประชาชน 

สามารถคนหาขอมูลขาวสารไดสะดวก ภายในบริเวณ 

ชั้น 1 ดานหนาอาคารสำนักงาน ปปง. โดยมีปายแสดง 

สถานท่ีต้ังศูนยขอมูลขาวสารท่ีจัดไวสำหรับการใหบริการ 

ขอมูลขาวสารที่มองเห็นไดชัดเจน 

2. จัดระบบขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ. ขอมูล 

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 7 และ 

มาตรา 9 ดังนี้ 

 2.1 มีขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 ครบถวน  

และเปนปจจุบัน 

 2.2 จั ดท ำดั ชนี ข อ มู ล ข า ว ส า รที่ จั ด ไว 

ใหบริการไวอยางชัดเจนสามารถสืบคนไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว 

 2.3 จั ดทำแฟ มบั นทึ กการ สืบค นและ 

สำเนาเอกสารเพ่ือบันทึกสถิติการดำเนินงานของ 

ศูนยขอมูลขาวสาร 

 2.4 มีหนังสือแจงเวียน ผอ.สำนัก/กอง/ 

กลุมงาน ขอความรวมมอืในการแจงขอมลูขาวสารทีอ่ยูใน 

ความรับผิดชอบตามอำนาจหนาที่ของแตละหนวยงาน 

ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 โดยใหรวบรวมและจัดสง 

เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของใหครบถวนและเปนปจจุบัน  

ท้ังน้ี ใหรายงานทุกคร้ังเม่ือมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม 

ขอมลูขาวสารทีอ่ยูในความรบัผดิชอบของแตละหนวยงาน 

ใหแกเจาหนาทีป่ระจำศนูยขอมลูขาวสาร ภายในวนัที ่ 10  

ของทุกเดือน 

3. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล 

ขาวสารไวอยางเปนระบบ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
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 3.1 แตงตั้งคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ 

สำนักงาน ปปง.  

 3.2 มอบหมายใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร 

ของราชการไวเปนการเฉพาะ 

 3.3 ผูบรหิารของสวนราชการใหความสำคญั 

และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูล 

ขาวสารของราชการอยางเครงครัด เชน มกีารประชุม 

เพ่ือซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย  

เปนตน 

4. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใชบริการ 

รายงานใหผูบริหารของสวนราชการทราบอยางสม่ำเสมอ  

(รายเดือนหรือรายไตรมาส) 

5. เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ 

การรับรูขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ ดังนี้ 

 5.1 จัดอบรม ใหความรู และพัฒนาความรู 

ที่เกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร และมีการดำเนินการ 

ตามกิจกรรม/มาตรการ/วิธีการในการสรางจิตสำนึก 

และทัศนคติที่ดีตอการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสาร 

แกบุคลากรในสวนราชการอยางสม่ำเสมอ ดังนี้ 

  - จัดอบรม ใหความรูกับเจาหนาที่ 

สำนักงาน ปปง. จำนวน 1 ครั้ง  

  - ประสานงานภายในสำนกังาน ปปง.  

เพื่อทราบและถือปฏบิัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ 

ราชการ พ.ศ. 2540 อยางสม่ำเสมอ 

 5.2 ประชาสัมพนัธเผยแพรเกีย่วกบักฎหมาย 

ขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนรับทราบถึงสิทธิ 

ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสวนราชการ  

ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 

  - ผานเว็บไซต www.amlo.go.th 

  - จัดทำแผนพับ แนะนำศูนยขอมูล 

ขาวสารของสำนักงาน ปปง.  

  - บอรดประชาสัมพันธ 

6. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับ 

การเปดเผยขอมลูขาวสารผานชองทางตางๆ และมีการนำ 

ความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบ 

การบริหารจัดการดานการเปดเผยหรือใหบริการขอมูล 

ขาวสาร  

7. นำขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศ 

สอบราคาท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามแลวเผยแพร 

บนเว็บไซตของสวนราชการ 

8. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน 

และเผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการทุกเดือน 
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8. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณประจำป 
ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มีแผน/ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรจัดสรร แผนงาน เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการกระทรวง 
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม 

หนวยนับ 
รวมทั้งสิ้น 

แผน ผล 
ยุทธศาสตรจัดสรร : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

แผนงาน : ปองกันแกไขปญหายาเสพติด    

เปาประสงคเชงิยทุธศาสตร : สงัคมเขมแขง็ มคีวามปลอดภยั และมภีมูคิุมกนัภยัยาเสพติด    

เปาหมายการใหบริการกระทรวง : ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไมใหนำเงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดจากการกระทำความผิดมาใชประโยชนในการกระทำความผิดตอไปไดอีก 

   

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม  
ไมใหผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพยสิน 
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงิน  
เพื่อนำเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนในการกระทำความผิดตอไป 

   

ผลผลิต : การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    

1. แผนการปฏิบัติงาน    

 1.1 ตัวชี้วัด    

  1.1.1 เชิงปริมาณ 
   - จำนวนเรือ่งท่ีตรวจสอบสบืสวนเพือ่รวบรวมพยานหลกัฐาน 
เพ่ือดำเนนิการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับผูกระทำความผิด 

 
เรื่อง 

 
200 

 
227 

   - จำนวนรายที่ถูกยึด อายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย 150 0 

   - จำนวนเรื่องของการเสนอนโยบาย แนวทางและมาตรการในการปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

เรื่อง 2 0 

   - จำนวนรายที่ไดรับการเผยแพรความรู ราย 2,000 7,145 

  1.1.2 เชิงคุณภาพ  
   - รอยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำรองตอศาลใหทรัพยสิน

ตกเปนของแผนดนิเทยีบกับจำนวนเรือ่งท่ีสำนักงาน ปปง. สงเรือ่งใหพนกังานอยัการทัง้หมด 

 
รอยละ 

 
100 

 
0 

   - รอยละของกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจในการปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน 

รอยละ 85 98.28 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ 

ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551  

ที่ไดมีผลเปนการยกเลิกคณะกรรมการ ปปง. และ 

คณะกรรมการธุรกรรม ซึง่เปนผูใชอำนาจในการตรวจสอบ 

ธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด 

มลูฐาน การยดึและ/หรอือายดัทรพัยสนิไวชัว่คราว และ 

การสงเรื่องใหพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำรองขอใหศาล 

มีคำส่ังใหทรัพยสินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด 

ตกเปนของแผนดิน และขณะน้ียังไมไดมีการแตงตั้ง 

คณะกรรมการธุรกรรม ดวยเหตุผลดังกลาว จึงทำให 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง. ไมสามารถ 

นำมาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน มาใชดำเนินการกับผูกระทำความผิดและ 

ทรพัยสนิทีเ่กีย่วของได จงึเปนขอจำกดัทีท่ำใหการดำเนนิงาน 

ของสำนักงาน ปปง. ไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน 

ที่กำหนดไว 
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ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผล 

การดำเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คะแนน 
ถวง 
น้ำหนัก 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผล 50.00 3.9614

3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก

รอยละ 45.00 3.8849

3.1.1 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ

เปาหมายการปรับปรุง แกไข กลไกหรือมาตรการ 

AML/CFT ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลของ FATF

ระดับ 15.00 3.0427

   3.1.1.1 ระบบกฎหมาย ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 2.00 2.0000 0.0825

   3.1.1.2 มาตรการเชิงปองกัน – สถาบันการเงิน ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 3.17 3.1667 0.1306

   3.1.1.3 มาตรการเชิงปองกัน – ธุรกิจและผูประกอบ

วิชาชีพที่ไมใชสถาบันการเงิน

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 3.00 3.0000 0.1237

   3.1.1.4 รอยละของความรวมมือในการดําเนินการ

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามคํารองขอของหนวยงานตางประเทศ

รอยละ 3.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 4.32 4.3243 0.1337

3.1.2 รอยละของคดีที่เกี่ยวกับทรัพยสิน รอยละ 5.00 83.00 85.00 87.00 89.00 91.00 86.96 2.9800 0.1536

3.1.3 รอยละของคะแนนที่ไดจากการประเมินกลไกหรือ

มาตรการ AML/CFT ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลของ 

FATF

รอยละ 10.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00 54.06 4.5300 0.4670

3.1.4 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการบริหาร

จัดการทรัพยสินที่อยูในความดูแลตามกฎหมาย

ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 4.8799

   3.1.4.1 รอยละของรายการทรัพยสินที่ไดรับการบริหาร

จัดการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสิน

รอยละ 2.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 10.00 5.0000 0.1031

   3.1.4.2 รอยละของกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับ

การบริหารจัดการทรัพยสินที่มีความพึงพอใจ

ระดับมากขึ้นไป

รอยละ 2.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 77.60 4.7598 0.0981

3.1.5 ระดับความสําเร็จของรอยละของจํานวนเบาะแส

ที่เกี่ยวของกับภารกิจหลักที่ไดรับแจงจากสายลับ ปปง. และ

นําไปใชงานได

รอยละ 2.00 1 2 3 4 5 4.00 4.0000 0.0825

3.1.6 รอยละของธุรกรรมตองสงสัย (FIU) ท่ีนําไปใชงานได

เทียบกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ไดรับรายงานทั้งหมด

รอยละ 3.00 3.57 8.57 13.57 18.57 23.57 35.42 5.0000 0.1546

3.1.7 ผลคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักจากการประเมินผล

ความรูความเขาใจและความสามารถในการใหความรวมมือ

ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของกลุมเปาหมาย

ที่ไดรับการอบรม

รอยละ 6.00 94.00 95.50 97.00 98.50 100.00 4.41 4.4102 0.2728

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(สำนักงาน ก.พ.ร.) ไดประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ของสำนักงาน ปปง. ปรากฏวาไดคะแนน 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการเทากับ 4.1541 

จากคะแนนเต็ม 5.0000 โดยมีผลการปฏิบัติงาน 

ใน 4 มิติ ดังนี้ 
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สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
น้ำหนัก 
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผล 

การดำเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ที่ได 

คะแนน 
ถวง 
น้ำหนัก 

3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ (ตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย)

ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 4.20 4.2000 0.2165

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ 12.00 4.8090

4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 6.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 83.84 4.7680 0.2949

5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูกําหนดนโยบาย รอยละ 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 ยกเลิกตามมติ อ.ก.พ.ร.

6. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 4.85 4.8500 0.3000

มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 15.00 3.5400

7. ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 4.70 4.7000 0.1454

8. รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน/
ภาพรวม/เงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555

รอยละ 5.00 1.0000

    8.1 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ลงทุน

รอยละ 2.00 66.00 69.00 72.00 75.00 78.00 52.38 1.000 0.0206

    8.2 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม

รอยละ 1.50 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 85.38 1.000 0.0155

    8.3 รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ตามแผน

รอยละ 1.50 86.00 89.50 93.00 96.50 100.00 85.38 1.000 0.0155

9. ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต ระดับ 3.00 1 2 3 4 5.00 5.00 5.0000 0.1546

10. ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ 4.00 1 2 3 4 5 4.75 4.7500 0.1959

11. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของสวนราชการ

สวนราชการที่ไมมีแผนพัฒนากฎหมายที่จะตองดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ไมตองประเมินผลตามตัวชี้วัดนี้ ใหนําไปรวมไวในตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ตัวชี้วัดละรอยละ 1.0

ระดับ (ยกเวน) - - - - - - - -

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร 20.00 4.8159

12. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

รอยละ 20.00 4.82 4.8159

    12.1 รอยละของการผานเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

รอยละ 8.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 4.8214 0.3976

    12.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
ในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธการดําเนินการ
(ผลลัพธของกระบวนการ) ของสวนราชการตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 4.62 4.6245 0.2861

    12.3 ระดับความสําเร็จของการประเมินองคกร
ดวยตนเอง หมวด 1 – 7 ตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

ระดับ 6.00 1 2 3 4 5 5.00 5.000 0.3093

น้ําหนักรวม 97.00 คาคะแนนที่ได 4.1541
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รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.
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9,491,036.42
322,933.09

6 684,008,182.67
1,994,037.00

695,816,189.18 

4 1,493,265.35
500,000.00 

5 1,993,265.35 
697,809,454.53 
140,848,946.88 

70,094,549.77 
7 70,754,397.11 

140,848,946.88
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232,479,877.61
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สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 
 

หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

1.1 หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑคงคาง ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับ

หนวยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและ 

การแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 

21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหนวยงานภาครัฐ 

1.2 หนวยงานที่เสนอรายงาน 

 งบการเงินน้ีเปนการแสดงรายการทางบัญชีที่เกิดข้ึนของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ซึ่งเปนสวนราชการไมสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 

1.3 ขอบเขตของขอมูลในรายงาน 

 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของรัฐบาล 

ในภาพรวม แตใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาล ภายใตอำนาจหนาที่ 

ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ซึ่งเปนของหนวยงานที่ใช เพื่อประโยชน 

ในการดำเนินงานของหนวยงานเองไมวารายการดังกลาวจะเปนรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ หรือ 

เงนินอกงบประมาณซึง่เปนรายการท่ีเกดิขึน้ของหนวยงานในสวนกลาง (สำนกังาน ปปง. ไมมหีนวยงานในสวนภมูภิาค) 

1.4 การรับรูรายได 

 - รายไดจากเงินงบประมาณ รับรูเมื่อไดรับอนุมตัิคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 

 - รายไดจากเงินนอกอื่น 

  เงินรับฝากอื่น เปนเงินที่ไดจากการยึดและอายัด เงินประกันจากการรับทรัพยสินไปใชประโยชน 

และเงินจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน โดยนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน จะรับรู 

รายการทางบัญชีทุกวันสิ้นเดือน เมื่อเกิดดอกผลจะรับรูโดยการปรับเพิ่มบัญชีเงินรับฝากอื่นตามจำนวนที่ไดรับแจง 

จากธนาคาร 

1.5 วัสดุคงเหลือ 

 แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเขากอนออกกอน 

1.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 - อาคาร แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเปนอาคารที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์และนำมา 

ใชประโยชนในการดำเนินงาน 

 - อปุกรณ แสดงในราคาทนุหกัคาเส่ือมราคาสะสม อปุกรณทีไ่ดมากอนป 2540 ไมนำมาบนัทกึบญัช ี

แตบันทึกไวในทะเบียนคุมทรัพยสิน อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลคา 

ตั้งแต 30,000.00 บาทขึ้นไป อุปกรณที่ไดมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เปนตนไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลคา 

ตั้งแต 5,000.00 บาทขึ้นไป 
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1.7  

  

1.8  

   

   

  15 - 40  

  2 - 12  

  2 - 15  

 

 2 -  
 

(  : )
500,000.00

522,133,813.68

1,676,787.00

 524,310,600.68
 

   30  2554  522,133,813.68   

  ( )   73,843.52  

  ( )   6,250.00   

   48 

 . . 2542   

   ( )   

522,053,720.16  

 

 

รายงานประจำป 2554 78
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 3 -  
 

(  : )
161,954,462.51

 161,954,462.51

   30  2554  161,954,462.51   

12       48 

 . . 2542    

     

 

 

 4 -    ( ) 
 

(  : )
 83,504,619.50

  35,636,252.96

  ( ) 47,868,366.54

173,897,940.53

  124,982,732.15

 ( ) 48,915,208.38

-

    ( ) 96,783,574.92

 

 5 -  ( ) 
 

(  : )
246,106,679.29

  193,844,060.25

 ( ) 52,262,619.04

  ( ) 52,262,619.04
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 6 -  
   30  2554  684,008,182.67   

  48  . . 2542   

  

 ( )  522,053,720.16   

      161,954,462.51  

 

 7 -  ( )  
 

(  : )
 ( ) 91,395,076.87

  ( ) (20,640,679.76)

  ( ) 70,754,397.11

 

 8 -  
 

(  : )
60,184,548.96

80,672,737.13

27,189,297.30

1,009,527.00

28,996,069.33

14,704,326.06

212,756,505.78

  3,816,680.65

 208,939,825.13
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 9 -  
 

(  : )
57,156,023.28

1,181,850.00

31,457.94

2,803,879.58

284,746.68

129,289.88

 . 914,676.02

 . 1,372,014.01

154,754.00

511,622.04

609,600.00

289,373.50

5,456,490.31

-

 70,895,777.24
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 10 -  
 

(  : )
4,582,353.18

2,480,065.37

653,746.93

34,181,960.90

271,900.00

2,400.00

6,190,250.00

14,417.18

821,106.04

617,880.00

28,894.00

 - 1,842,387.94

 - 3,990,000.00

 - 147,576.10

238,338.46

6,437,876.00

 199,930.00

 62,701,082.10

 

 

รายงานประจำป 2554 82



 
 

 30  2554 
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(  : )
6,336,170.93

127,559.95

840,866.53

432,602.00

950,479.57

 8,687,678.98

 

 12 -  
 

(  : )
4,004,872.42

16,408,388.76

26,142,904.70

 46,556,165.88

 

 13 -  
 

(  : )
15,000,000.00

 15,000,000.00
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 14 -  (2554) 
 

(  : )

/

 : 

  : 

  64,669,400.00 - - 60,227,529.54 4,441,870.46

  78,598,693.00 2,800,000.00 3,515,649.52 71,408,946.74 874,096.74

  26,742,607.00 9,391,868.00 2,781,091.00 14,008,548.65 561,099.35

  1,237,000.00 - - 968,322.29 268,677.71

  7,694,400.00 - 1,171,500.00 6,173,634.85 349,265.15

178,942,100.00 12,191,868.00 7,468,240.52 152,786,982.07 6,495,009.41
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 15 -  (2553) 
 

(  : )

 ( )
 : 

 1 : 

 7,072,091.86 4,022,091.86 3,050,000.00

 3,939,384.10 3,939,384.10 -

 6,426,250.00 2,122,250.00 4,304,000.00

17,437,725.96 10,083,725.96 7,354,000.00

 2 : 

 3,270,402.07 3,270,402.07 -

 384,564.50 384,564.50 -

 2,510,000.00 2,510,000.00 -

6,164,966.57 6,164,966.57 -

 1  2

 10,342,493.93 7,292,493.93 3,050,000.00

 4,323,948.60 4,323,948.60 -

 8,936,250.00 4,632,250.00 4,304,000.00

 2 23,602,692.53 16,248,692.53 7,354,000.00
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(  : )

 ( )
 : 

  1 : 

   4,804,322.28 4,804,322.28 -

   33,324,606.28 33,106,506.28 218,100.00

   8,663,000.00 7,291,000.00 1,372,000.00

46,791,928.56 45,201,828.56 1,590,100.00

  2 : 

   4,617,903.75 4,617,903.75 -

   8,734,382.00 8,734,382.00 -

   399,900.00 399,900.00 -

13,752,185.75 13,752,185.75 -

 1  2 

   9,422,226.03 9,422,226.03 -

   42,058,988.28 41,840,888.28 218,100.00

   9,062,900.00 7,690,900.00 1,372,000.00

 2 60,544,114.31 58,954,014.31 1,590,100.00
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(6,738,622.71)

0.00
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 . . 2554 
 1  2553 - 30  2554 

 

11,421.00 11,421.00

80,195.30 80,195.30

 283,072.48 283,072.48

- 6,363,128.72 6,363,128.72

- 805.21 805.21

6,738,622.71 6,738,622.71
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5
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติงาน 





ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

1. ดานการบังคับใชกฎหมาย 
 เนื่องจากรายงานการประเมินการปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย (Anti-Money Laundering and  
Combating the Financing of Terrorism : AML/ 
CFT) โดยคณะผูเชี่ยวชาญจากกองทุนการเงินระหวาง 
ประเทศ ธนาคารโลกและกลุมความรวมมือ Asia Pacific  
Group on Money Laundering (APG) พบวา กลไก 
เกี่ยวกับมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการตอตานการสนบัสนุนทางการเงนิแกการกอการราย 
ของประเทศไทยยังไมสอดคลองกับมาตรฐานของ  
Financial Action Task Force (FATF) ประกอบกับ 
ตามแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 - 2558  
ในดานนโยบายความม่ันคงแหงรัฐ กำหนดใหมีโครงการ 
พัฒนากฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ดังน้ัน  
จงึเหน็ควรแกไขระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วของใหสอดคลอง 
กับมาตรฐานสากล 

 ขอเสนอแนะ 
 เ ห็ น ค ว ร เ ร ง ผ ลั ก ดั น ร า ง ก ฎหม า ย 

ตามแผนการตรากฎหมายที่จำเปนตอการดำเนินการ 
ตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน  
พ .ศ . 2555 - 2558 (แผนนิติบัญญัติ) ที่อยู ใน 
ความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. จำนวน 2 ฉบับ  
ดังตอไปนี้ ใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมายโดยเร็วที่สุด  
เพื่อใหกลไกเก่ียวกับมาตรการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐาน 
สากล 

 (1) ร า งพระราช บัญญัติ ป อ งกันและ 
ปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแกการกอการราย  
พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการในการกำหนดใหการสนับสนุน 

ทางการเงินหรือทรัพยสนิแกการกอการรายเปนความผิด 
ทางอาญา และกำหนดมาตรการดำเนินการกับเงินหรือ 
ทรัพยสินท่ีใชหรือจะใชในการสนับสนุนการกอการราย 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

 (2) ร า งพระราช บัญญัติ ป อ งกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี 
หลักการสำคัญ คือ การกำหนดความผิดมูลฐานเพ่ิมเติม  
อำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ปปง. และสำนกังาน ปปง.  
ซึ่ งมีหลักการ คือ แกไขเพิ่มเ ติมพระราชบัญญัติ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ใหมี 
ความชัดเจนและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

2. ดานโครงสราง และอัตรากำลัง 
 สำนักงาน ปปง. มีภารกิจดานการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงินที่จะตองดำเนินการ 
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากน้ันยังมี 
ภารกิจที่ตองดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ 
พันธกรณีระหวางประเทศ เพ่ือใหกลไกเก่ียวกับมาตรการ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สอดคลอง 
กับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในการกำกับดูแลสถาบัน 
การเงินและผูประกอบอาชีพท่ีมีหนาท่ีตองรายงาน 
การทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีอยู 
เปนจำนวนมากทั่วประเทศ ภารกิจของสำนักงาน ปปง.  
จึงมีหลายดานท่ีจะตองดำเนินการท้ังในและตางประเทศ  
แตดวยขอจำกัดทางบุคลากร ซึ่งในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 สำนักงาน ปปง. มีอัตรากำลังขาราชการ  
226 อตัรา และพนกังานราชการ 25 อตัรา ประกอบกับ 
โครงสรางการบริหารงานยังไมครอบคลุมในหลายภารกิจ  
ทำใหบางภารกิจยังไมสามารถดำเนินการไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้น จึงเห็นควร 
ปรับโครงสรางและอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
และปริมาณงาน 
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 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรปรบัปรงุโครงสรางสำนกังาน ปปง.  

ใหครอบคลุมทุกภารกิจตามท่ีกฎหมายกำหนด เชน  
การจัดตั้งสำนักกำกับและตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลและ 
กำหนดมาตรการปองกันมิใหคนรายใชสถาบันการเงิน 
เปนเครือ่งมอืในการฟอกเงิน ควรจดัตัง้สำนกัความรวมมอื 
ระหวางประเทศ เพื่อดำเนินงานคดีฟอกเงินระหวาง 
ประเทศและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ 
กับหนวยขาวกรองทางการเงินท่ีมีเครือขายมากกวา  
120 ประเทศ ควรจดัตัง้สำนกักฎหมาย เพือ่พฒันากฎหมาย 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและการออกกฎหมาย 
หรือกฎกระทรวงเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการกำกับ 
ดูแลสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ 9 อาชีพ 
ตามที่กฎหมายกำหนด 

 2. ควรเพิ่มอัตรากำลังใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินท่ีมีภารกิจรับผิดชอบท่ัวประเทศ 
รวมถึงการปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
ของ FATF 

3. การสืบสวนและการวิเคราะหธุรกรรม
ทางการเงิน 

 สำนักงาน ปปง. มีหนาที่ในการตรวจสอบ 
และวิเคราะหขอมูล รายงานธุรกรรมและทรัพยสิน 
ที่เก่ียวของกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด 
ฐานฟอกเงิน การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
ดานการขาวและขอมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
การสืบสวนและวิเคราะหธุรกรรมทางการเงินของ 
สำนักงาน ปปง. ที่ผานมายังไมสามารถดำเนินการ 
ไดเต็มศักยภาพ เนื่องจากถูกจำกัดในการเขาถึงขอมูล 
ของบางสวนราชการ ทำใหเปนปญหาและอุปสรรค 
ในการวิเคราะหธุรกรรมทางการเงิน นอกจากน้ัน 
เจาหนาท่ียังขาดความรูความเชี่ยวชาญในการสืบสวน 
และวเิคราะหธรุกรรมทางการเงิน  

 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรประสานงานดานขอมูลระหวาง 

หนวยงานใหมากขึ้น หรือควรจัดทำบันทึกขอตกลง 
ในการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของสวนราชการ 

 2. ควรจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรหรือ 
สงบุคลากรที่เกี่ยวของเขารับการอบรมเฉพาะดาน 
การสืบสวนและวิเคราะหธุรกรรมทางการเงินท้ังในและ 
ตางประเทศ  

4. ดานขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
 สำนักงาน  ปปง .  มีหน าที่ สำคัญใน  

การดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะในดานการสืบสวน 
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญา 
ในความผิดฐานฟอกเงินและยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
ทีเ่กีย่วกบัการกระทำความผิดมลูฐานใหตกเปนของแผนดนิ  
งานดานดังกลาวเปนงานท่ีตองอาศัยผูที่มีความรู  
ความชำนาญงานและประสบการณ ตลอดจนความทุมเท  
ตรากตรำในการทำงาน ในการปฏิบัติหนาที่พนักงาน 
เจาหนาทีอ่าจทำใหถกูลอบทำราย ขมขู จากผูเสยีประโยชน 
จากการดำเนินงานดวยลักษณะงานดังกลาวพนักงาน 
เจาหนาท่ีของสำนักงาน ปปง. จึงควรไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ  
เชนเดียวกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายอื่นที่มีลักษณะ 
งานใกลเคียงกัน การขาดเงินเพิ่มพิเศษดังกลาวทำให 
สำนักงาน ปปง. เกิดภาวการณขาดแคลนอัตรากำลัง 
ในการปฏิบัติงาน และขาราชการขาดขวัญและกำลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

 ขอเสนอแนะ 
 เห็นควรกำหนดใหมีเงินเพ่ิมพิเศษใหแก 

พนักงานเจาหนาท่ีของสำนักงาน ปปง. เพ่ือใหการปฏิบัติ 
ภารกิจของสำนักงาน ปปง. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
และสรางขวัญกำลังใจใหแกพนักงานเจาหนาที่ 
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สํานักงาน ปปง. ขายทอดตลาดทรัพยสิน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554
ณ หองประชุมชั้น 1 สํานักงาน ปปง.

สํานักงาน ปปง. จัดโครงการสัมมนาผูเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับใหม (พ.ศ. 2554)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพมหานคร

95สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



สํานักงาน ปปง. ลงนามบันทึกความตกลงกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ณ สํานักงาน ปปง.

สํานักงาน ปปง.
จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 12 ป

สํานักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสํานักงาน ปปง. 
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