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แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

------------------------------------------ 

๑. วิสัยทัศน์ : 

เป็นกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่เป็นที่

เชื่อมั่นและได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง 

๒. เป้าหมายหลัก : 

๒.๑ สร้างกองทุนให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีมีมาตรฐาน
เชื่อถือได้  

๒.๒ ผ่านเกณฑ์ประเมินผลด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๒.๓ กฎระเบียบได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้รองรับการบริหารจัดการกองทุน 

 

๓. พันธกิจ :  

๓.๑ ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการท างาน ทั้งด้านงานกองทุน การบริหารจัดการ ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกและผ่านเกณฑ์ประเมินของ
กระทรวงการคลัง 

๓.๒ พัฒนากฎระเบียบต่างๆเพ่ือให้รองรับการบริหารจัดการกองทุน 

๓.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

 

๔. ยุทธศาสตร์ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๕ ข้อดังนี้ 
๔.๑.๑ กองทุนฯมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
๔.๑.๒ การบริหารและการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 
๔.๑.๓ การใช้เงินกองทุนฯมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๔.๑.๔ มีเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสมและชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
๔.๑.๕ ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุน 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ข้อดังนี้ 

๔.๒.๑ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ ของกองทุนฯ 
๔.๒.๒ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนการท างานที่ดีกับองค์กรในเครือข่ายทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน 
๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ ๑ ข้อดังนี้ 
๔.๓.๑ เพ่ือให้มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รองรับ

การด าเนินงานของกองทุนฯและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๔ ข้อดังนี้ 
๔.๔.๑ เพ่ือให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๔.๔.๒ เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนฯได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งตามกฎหมายและบุคลากรมี

ความพึงพอใจ 
๔.๔.๓ บุคลากรกองทุนฯมีคุณภาพและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๔.๔.๔ เพ่ือให้การให้บริการของกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความพึงพอใจ

จากผู้รับบริการ 
 

๕. โครงการ/แผนงานย่อย 

๕.๑ โครงการจัดท าและทบทวนแผนงาน หลักเกณฑ์ คู่มือ ด้านบริหารงานกองทุน และการขอรับทุน 
๕.๑.๑ จัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี  
๕.๑.๒ จัดท า/ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน 

๕.๑.๓ จัดท า/ทบทวนหลักเกณฑ์การให้ทุนหรือคู่มือการคัดเลือกโครงการที่ให้ทุนฯ 

๕.๑.๔ จัดท า/ทบทวนแผน ระบบติดตามประเมินผลการใช้ทุนฯ 

๕.๒ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีสภาพคล่องที่ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๕.๒.๑ จัดท าหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดว่าด้วยเรื่องการบริหาร และการด ารงสภาพคล่องของทุน
หมุนเวียนของกองทุนฯ 

๕.๒.๒ อบรมให้ความรู้บุคลากรกองทุนเรื่องการบริหารเงินทุนฯหมุนเวียน 

๕.๓ โครงการบูรณาการการด าเนินงานและการพัฒนาระบบการท างานกองทุนฯ  
๕.๓.๑ จัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการท างานให้สอดคล้องกับเกณฑ์

ประเมินของกระทรวงการคลัง 
๕.๓.๒ จัดตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนเงินจาก

กองทุน 
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๕.๓.๓ จัดท าแผนการตรวจประเมินภายใน 
๕.๓.๔ ตรวจประเมินภายใน ปีละ 2 ครั้ง 
๕.๓.๕ การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕.๓.๖ การจัดท าแผนการปรับปรุงการบริหารและความพึงพอใจเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕.๓.๗ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
๕.๓.๘ การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านควบคุมภายใน 
๕.๓.๙ เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
๕.๓.๑๐ จัดท าแผนแม่บทสารสนเทศ 

๕.๔ โครงการก าหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผล เร่งรัด การด าเนินการตามตัวชี้วัด 
๕.๔.๑ ทบทวนแผนติดตามประเมินผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
๕.๔.๒ จัดประชุมเพ่ือเร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลตามตัวชี้วัดปีละ 2 ครั้ง 

๕.๕ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนฯ 
๕.๕.๑ จัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 
๕.๕.๒ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ เสียงตามสาย หนังสือเวียน      

สื่อออนไลน์ 
๕.๕.๓ จัดท าคู่มือการขอรับทุนและมีการเผยแพร่คู่มือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เป็นเป้าหมาย 
๕.๕.๔ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนฯ 
๕.๕.๕ จัดสัมมนาหรือกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ปปง. 

๕.๖ โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ การท างานของกองทุนฯ 
๕.๖.๑ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวน พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท างานของกองทุนฯ 
๕.๖.๒ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวน/พัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งการก าหนดมาตรการการลงโทษ ส าหรับโครงการที่ได้รับทุนฯ
ไปแล้ว 

๕.๗ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
๕.๗.๑ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ 
๕.๗.๒ การพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ ตามแผนพัฒนาฯ 
๕.๗.๓ จัดดูงานกองทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กับกองทุนและ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๕.๗.๔ โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล 



การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (SWOT) 

ปัจจัยภายใน(SW)ใช้ Model : McKinney 7-S Framework 
ปัจจัยภายนอก(OT) ใช้ Model : Pestle 

Straight(จุดแข็ง) Weakness(จุดอ่อน) 

- มีกฎหมายรองรับ 

- มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ชัดเจน (ซึ่งได้ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน) 

- มีคณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนดนโยบาย ก ากับ
ดูแลการท างานของกองทุนฯ 

- มี ก ารก าหนดที่ ม าของแหล่ งราย ได้ ชั ด เจน  
จากความผิดมูลฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

- เงินกองทุนฯ  นั้ น ได้ ใช้ เพ่ื อประโยชน์ ในการ
สนับสนุนกิจกรรมและภารกิจของ ปปง. เพ่ือให้
การด าเนินงานของ ปปง.มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการตามกฎหมาย  

- มีระเบียบขั้นตอนในการพิจารณาจัดสรรอนุมัติ
โครงการหรือกิจกรรมจากคณะกรรมการกองทุน 
ปปง. รวมทั้งขั้นตอนงานธุรการของกองทุนที่
ชัดเจน 

- โครงสร้างครอบคลุมทุกภารกิจ แต่บุคลากรยังไม่
เพียงพอ 

- ไม่มีแผน/หลักเกณฑ์ ที่ดีในการบริหารเงินกองทุนฯ 
เพ่ือให้มีการใช้เงินมีประสิทธิภาพสูงสุด 

- ระบบบริหารจัดการแม้ว่าจะมีอยู่บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่
ครอบคลุมการด าเนินการตามภารกิจและยังไม่ชัดเจน  

- มีข้อจ ากัด ในกฎหมายเรื่องการน าเงินกองทุนฯไป
แสวงหาประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของกองทุนฯ 

- ขาดระบบตรวจสอบที่ดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก
ภายนอกที่จะท าให้กองทุนฯมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

- บุคลากรยังขาดทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความ
ช านาญในเรื่องของการบริหารงานกองทุนฯ 

- บุคลากรไม่ตรงกับต าแหน่งงาน 

- ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน 

- รายได้ของกองทุนฯแม้จะมีที่มาที่ชัดเจนแต่ไม่สามารถ
ประมาณการรายได้ที่แน่นอนได ้

- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง
เรื่องการมีอยู่ของกองทุนฯและภารกิจของกองทุนฯ 

- ระบบสารสนเทศของส านักงาน ปปง. ไม่เอ้ือประโยชน์
รองรับการด าเนินงานของกองทุนฯ 

- ไม่มีระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายส าหรับการด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติงาน 

- ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพดานขั้นต่ าของเงินคง
คลังของกองทุนฯ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 

- ไม่มีบทลงโทษรองรับกรณีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินไม่
ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน  

- มีคู่มือการปฏิบัติงานแต่ยังไม่ครบถ้วน  
 



Opportunity(โอกาส) Threat(ภัยคุกคาม) 

- ภารกิจของกองทุนฯ สนับสนุนภารกิจของ ปปง.
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งสร้าง
ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

- มีการเพ่ิมความผิดมูลฐานเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนกองทุนฯ โดยอ้อมเช่น มีแหล่งรายได้
เพ่ิมมากขึ้น และมีความจ าเป็นที่สนับสนุนการ
ด ารงอยู่ของกองทุนฯ เพ่ิมมากข้ึน 

- การเพ่ิมความผิดมูลฐานส่งผลให้  ส านักงาน 
ปปง. มีการยึด/อายัดทรัพย์สินและมีรายได้จาก
การบริหารทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น เมื่อศาลมีค าสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุด 
สามารถน าส่งรายได้ให้กองทุนเพ่ิมข้ึน 

- ความก้าวหน้าและการพัฒนาระบบ IT สามารถ
น ามาสนับสนุนภารกิจของกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีโอกาสรับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ได้รับความร่วมมือระหว่างกองทุนของหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

- บุคลากรของ ปปง. เข้าใจวัตถุประสงค์/บทบาท
ของกองทุนและประสงค์ให้กองทุนฯคงอยู่ และ
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในส านักงาน 
ปปง. 

- เงินจากกองทุนฯสามารถสนับสนุนกิจกรรม
ภารกิจหลักของส านักงาน ปปง.และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ิมเติมจากงบหลัก ในกรณีที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ 

- เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ส่งเสริม
การบูรณาการในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 

- เนื่องจากรายได้ที่ได้รับในแต่ละปีมีจ านวนไม่
แน่นอน ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ า ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพ
คล่องของกองทุนฯ จนขาดเสถียรภาพและอาจมี
ผลต่อการด ารงอยู่ของกองทุนฯ 

- การควบคุมของกระทรวงการคลัง โดยวิธีการ
ก าหนดตัวชี้วัดท าให้การปฏิบัติงานยากขึ้น หาก
ปฏิบัติไม่ได้ตามเกณฑ์ อาจถูกยุบกองทุนฯ 

- กระบวนการพิจารณาคดีไม่สามารถคาดการณ์
ระยะเวลาสิ้นสุดได้ ส่งผลให้ไม่สามารถประมาณ
การรายได้ท่ีแน่นอนของกองทุนฯได ้ 

 



พันธกิจที่ ๑ : ก ำหนดมำตรฐำนและพัฒนำระบบกำรท ำงำน ทั้งด้ำนงำนกองทุน กำรบริหำรจัดกำร ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดและได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำน

ภำยนอกและผ่ำนเกณฑ์ประเมินของกระทรวงกำรคลัง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

เป้ำประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ : 
๑. กองทุนฯมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. การบริหารและการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและด ารงสภาพคล่องที่ดี 
๓. การใช้เงินกองทุนฯมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๔. มีเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสมและชัดเจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
๕. ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 

ผลผลิต :  
๑. แผนบริหารจัดการกองทุนฯครบตามประเภทของการท างาน 
๒. มีระบบประเมินความคุ้มค่า และระบบติดตามประเมินผลของโครงการที่ขอรับทุนจากกองทุนฯ 
๓. มีรายงานผลการด าเนินการด้านการเงินและมีความครบถ้วนถูกต้อง 
๔. มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการในระดับที่ยอมรับได้ 

ผลลัพธ์ :  
๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าแผนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา และลดข้อผิดพลาดในการท างาน 
๓. กองทุนฯมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีสามารถสนับสนุนโครงการต่างๆได้อย่างคุ้มค่า และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
๔. การจัดสรรเงินให้กับผู้ส่วนได้เสียเหมาะสม  
๕. เงินที่ได้รับจัดสรรได้ถูกน าไปใช้อย่างคุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 



๖. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลของกระทรวงการคลัง 

แผนงำน/โครงกำร แผนงำนย่อย งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนิน
กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โครงการจัดท าและ
ทบทวนแผนงาน 
หลักเกณฑ์ คู่มือ ด้าน
บริหารงานกองทุน และ
การขอรับทุน 

จัดท า/ทบทวน
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๒๕๖๐ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
ทุกปี 

การบริหารจัดการกองทุน
ฯ มีประสิทธิภาพสูงและ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯมี
ความรู้ความเข้าใจถึง
กิจกรรม บทบาทที่จะต้อง
ด าเนินการในแต่ละ
ช่วงเวลา 

จัดท า/ทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

๖๐,๐๐๐ ๒๕๖๓ มีคู่มือการปฏิบัติงานใน
กระบวนหลักๆ 

มีการท างานที่เป็น
มาตรฐานมากขึ้น 

จัดท า/ทบทวน
หลักเกณฑ์การให้ทุน
หรือคู่มือการคัดเลือก
โครงการที่ให้ทุนฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ มีหลักเกณฑ์/คู่มือการ
คัดเลือกโครงการที่ให้ทุนฯ 

การคัดเลือกโครงการที่
ให้ทุนฯ มีมาตรฐาน ตรง
วัตถุประสงค์ และ 
โปร่งใส 



แผนงำน/โครงกำร แผนงำนย่อย งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนิน
กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

จัดท า/ทบทวนแผน 
ระบบ ติดตาม
ประเมินผลการใช้ทุนฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ มีแผน/ระบบ ติดตาม
ประเมินผลการใช้ทุนฯ 

การใช้เงินทุนฯที่ได้รับ
สนับสนุนจากกองทุนฯ
ของโครงการต่างๆ จะ
ถูกใช้อย่างคุ้มค่าและ
ถูกต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุน
ฯ 

 

โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการกองทุนให้
มีสภาพคล่องที่ดี และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

จัดท าหลักเกณฑ์ และ
ข้อก าหนดว่าด้วยเรื่อง
การบริหาร และการ
ด ารงสภาพคล่องของทุน
หมุนเวียนของกองทุนฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ และ
ข้อก าหนดว่าด้วยเรื่อง
การบริหาร และการ
ด ารงสภาพคล่องของทุน
หมุนเวียนของกองทุนฯ 

การให้การสนับสนุน
เงินทุนของกองทุนฯมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
และกองทุนฯมีสภาพ
คล่องทางการเงินที่ดีอยู่
เสมอ 

 อบรมให้ความรู้บุคลการ
กองทุน เรื่องการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน 

๔๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ บุคลากรได้เข้าอบรม
และได้รับความรู้ในเรื่อง
การบริการเงินทุน
หมุนเวียน 

สามารถบริหารเงินทุน
หมุนเวียนได้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 



โครงการบูรณาการการ
ด าเนินงานและการ
พัฒนาระบบการท างาน
กองทุนฯ  
 
 

จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
ระบบการท างานให้
สอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมินของ
กระทรวงการคลัง 

๑๕,๐๐๐ ๒๕๖๐ มีคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบการท างาน 

ผ่านเกณฑ์ประเมินของ
กระทรวงการคลังระดับ
คะแนนอย่างน้อย ๓ 
จาก ๕ 

จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนเงิน
จากกองทุน 

๑๕,๐๐๐ ๒๕๖๐ มีคณะอนุกรรมการ เพื่อ
ติดตามและประเมินผล 

การใช้เงินทุนที่ขอรับการ
สนับสนุนมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ 

 จัดท าแผนการตรวจ
ประเมินภายใน 
 

๑๕,๐๐๐ ๒๕๖๐ 
 
 

มีแผนการตรวจประเมิน
ภายในของกองทุนฯ 

การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนและตรง
เป้าหมายตามตัวชี้วัด  

ตรวจประเมินภายใน ปี
ละ ๒ ครั้ง 
 

๓๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ การตรวจประเมินภายใน
ของกองทุนฯเป็นไปตาม
เป้าหมายปีละ ๒ ครั้ง 

การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนและตรง
เป้าหมายตามตัวชี้วัด 

การประเมินความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

การด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนและตรง
เป้าหมายตามตัวชี้วัด 



การจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการบริหารและ
ความพึงพอใจเพ่ือ
ตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๖๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ มีแผนการปรับปรุงการ
บริหารและความพึง
พอใจเพ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจในการ
บริการของกองทุนฯมาก
ขึ้น 

ทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

๖๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ มีการทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยงและมี
คู่มือบริหารความเสี่ยง 

ทราบปัจจัยและกิจกรรม
ที่มีความเสี่ยงและ
สามารถรับมือ/บริหาร
ความเสี่ยงเหล่านั้นได้ดี 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านควบคุมภายใน 

๓๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ - มีกิจกรรมการควบคุม
ภายในที่ดี 

- มีการประเมินผลการ
ควบคุมด้วยตนเอง 

การควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐาน 
 

จัดท าแผนแม่บท
สารสนเทศ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๑ มีแผนแม่บทสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศมี
ความพร้อมใช้งานและ
ตอบสนองผู้ใช้งานได้
เป็นอย่างดี 

กองทุนฯมีระบบ
สารสนเทศ ที่ตอบสนอง
การท างานและผู้ใช้ได้ดี 
สามารถลดเวลาในการ
ท างานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน
ได้ดี 



โครงการก าหนดแนวทาง 
ติดตาม ประเมินผล 
เร่งรัด การด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด 

ทบทวนแผนติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด 

๓๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ แผนติดตามประเมินผล
การด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ประเมินของ
กระทรวงการคลังระดับ
คะแนนอย่างน้อย ๓ 
จาก ๕ 

จัดประชุมเพ่ือเร่งรัดการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดปี
ละ ๒ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีการประชุมเพ่ือติดตาม
การด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด ปีละ ๒ ครั้ง 

การด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดของ
กระทรวงการคลัง บรรลุ
ตามเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

เป้ำประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ : 
๑. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

๒. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ ของกองทุนฯ 



๓. เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการท างานที่ดีกับองค์กรในเครือข่าย 

ผลผลิต  :  

๑. แผนงาน/โครงการ การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก 
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
๓. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
๔. แผนงาน/โครงการบูรณาการประสานความร่วมมือ 

ผลลัพธ์ : 
๑. เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ ปปง. 
๒. มีความร่วมมือในแง่ของการสนับสนุนภารกิจของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมากขึ้นจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ 
๓. ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจกับกองทุนฯมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำน/โครงกำร แผนงำนย่อย งบประมำณ 
ช่วงเวลำด ำเนิน

กิจกรรม(ปีงบประมำณ) 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 



โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของกองทุนฯ 
 

จัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒๕๖๐ แผนประชาสัมพันธ์ บุคลากรส านักงาน ปปง. 
และประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบถึงวัตถุประสงค์ 
ภารกิจต่างๆของกองทุนฯ 
โดยผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 
 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย แผ่นพับ 
ป้ายประกาศ เสียงตาม
สาย หนังสือเวียน สื่อ
ออนไลน์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีสื่อประชาสัมพันธ์ 
หลายรูปแบบที่มีข้อมูล
เพียงพอส าหรับการท า
ความเข้าใจต่อ
วัตถุประสงค์และภารกิจ
ของกองทุนฯ 

จัดท าคู่มือการขอรับทุน
และมีการเผยแพร่คู่มือ
ไปยังหน่วยงานต่างๆที่
เป็นเป้าหมาย 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ มีคู่มือขั้นตอนการขอรับ
ทุนจ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม 

ผู้ขอทุนสามารถทราบถึง
วัตถุประสงค์ของทุน
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
เตรียมเอกสารได้ถูกต้อง
และรับทราบขั้นตอนของ
การด าเนินงานเพ่ืออนุมัติ
ทุนสนับสนุนของกองทุนฯ 

จัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของกองทุนฯ 

๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ถึงบทบาท ภารกิจ
ของกองทุน 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ 
และเกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

จัดสัมมนาหรือกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุน ปปง. 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๑ 



 



พันธกิจที่ ๒ : พัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆเพื่อให้รองรับการบริหารจัดการกองทุนฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ : 
๑. เพ่ือให้มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆครอบคลุมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รองรับการด าเนินงานของกองทุนฯและตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

ผลผลิต  :  

๑. มีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของกองทุนฯ 
๒. มีการพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายในของกองทุนฯ 
๓. มีการพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ ขอรับเงินกองทุนฯ การใช้เงินกองทนุฯ เพ่ือกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการด าเนินงาน

ภายในของกองทุนฯ 

ผลลัพธ์ : 
๑. การด าเนินงานของกองทุนฯมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
๒. การใช้จ่ายเงินกองทุนฯสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 

 

 



 

 

แผนงาน/โครงการ แผนงานย่อย งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนิน
กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โครงการพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การ
ท างานของกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดตั้งคณะท างานเพื่อ
พัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ การท างาน
ของกองทุนฯ 

๑๕,๐๐๐ ๒๕๖๐ มีการแก้ไข ทบทวน 
เพ่ิมเติมกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การ
ท างานของกองทุนฯ  

การด าเนินงานของ
กองทุนฯมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และและ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

จัดตั้งคณะท างานเพื่อ
ทบทวน/พัฒนาระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล รวมทั้งการ
ก าหนดมาตรการการ
ลงโทษ ส าหรับโครงการที่
ไดร้ับทุนฯไปแล้ว 

๑๕,๐๐๐ ๒๕๖๐ มีการแก้หรือทบทวน
กฎหมาย/ระเบียบ ที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล 
รวมทั้งการก าหนด
มาตรการการลงโทษ 
ส าหรับโครงการที่ได้รับ
ทุนฯไปแล้ว 

การใช้จ่ายเงินทุนของ
โครงการต่าง เป็นไปอย่าง
ถูกต้องโปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ 



 
 
 

 



พันธกิจที่ ๔ : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ : 
๑. เพ่ือให้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. เพ่ือให้บุคลากรของกองทุนฯได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งตามกฎหมายและบุคลากรมีความพึงพอใจ 

๓. บุคลากรกองทุนฯมีคุณภาพและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๔. เพ่ือให้การให้บริการของกองทุนฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 

ผลผลิต  :  

๑. การพัฒนาบุคลากรกองทุนฯ เช่นการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรกองทุน หรือการจ้างมืออาชีพเข้ามาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานของกองทุนฯ หรือเป็น
ผู้จัดการกองทุนฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลลัพธ์ : 
๑. บุคลากรกองทุนฯมีความพึงพอใจบุคลากรได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
๒. กองทุนฯมีการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพผู้รับบริการกองทุนฯพึงพอใจในการมารับบริการ 

 

 

 



 

แผนงาน/โครงการ แผนงานย่อย งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนิน
กิจกรรม 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากรของ
กองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรกองทุนฯ 

๖๐,๐๐๐ 
 

๒๕๖๐ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร
กองทุนฯ  

บุคลากรของกองทุนฯมี
ความรู้ความสามารถ
เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การพัฒนาบุคลากร
กองทุนฯ ตามแผน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ 
 

การพัฒนาบุคลากร
กองทุนฯ 

จัดดูงานกองทุนทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้กับ
กองทุนและหน่วยงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ การพัฒนาบุคลากร
กองทุนฯ 

โครงการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๐ แผนยุทธศาสตร์บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

บุคลากรกองทุนฯมีความ
พึงพอใจและบุคลากร
ได้รับการปฏิบัติดูแล
อย่างเหมาะสมและมี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
 



 



ภาคผนวก ก 

 

 

ค าอธิบาย 

รายละเอียดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑. โครงการจัดท าและทบทวนแผนงานหลักเกณฑ์ คู่มือ ด้านบริหารงานกองทุนและการขอรับเงินสนับสนุน 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ 

 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ 
พิจารณาจากส านักงาน ปปง. ก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ ได้แก่ ๑. วัตถุประสงค์ ๒. เป้าหมาย  
๓. ขั้นตอน ๔. ระยะเวลา ๕. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน ๖. ผู้รับผิดชอบ ๗. ตัวชี้วัด 
และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ  ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งรวมถึงพันธกิจของ
กองทุนฯ 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดเป็นระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไ ม่ มี ก า ร จั ด ท า
แผนปฏิบัติการฯ 

มี ก า ร จั ด ท า
แผนปฏิบัติการฯ ที่
มีองค์ประกอบ แต่
ไม่ครบถ้วน 

มี ก า ร ก า ห น ด
แผนปฏิบัติการฯ ที่
มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ครบถ้วน 

แผนปฏิบัติการฯ มี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ครบถ้วน และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 

แผนปฏิบัติการฯ มี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ครบถ้วน และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กองทุนฯ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑. โครงการจัดท าและทบทวนแผนงานหลักเกณฑ์ คู่มือ ด้านบริหารงานกองทุนและการขอรับเงินสนับสนุน 

ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนหลักเกณฑ์/คู่มือการคัดเลือกโครงการที่ให้ทุนฯ  
 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนหลักเกณฑ์/คู่มือการคัดเลือก
โครงการที่ให้เงินสนับสนุน พิจารณาจากส านักงาน ปปง. ก าหนดให้มีการจัดท า/ทบทวนหลักเกณฑ์/
คู่มือการคัดเลือกโครงการที่ให้เงินสนับสนุน ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรวมถึง
ยุทธศาสตร์ พันธกิจของกองทุนฯ 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดเป็นระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไม่ มี ก า ร จั ด ท า /
ทบทวนหลักเกณฑ์/
คู่ มือการคัด เลือก
โครงการที่ ให้ เงิน
สนับสนุน 

มี ก า ร จั ด ท า /
ทบทวนหลักเกณฑ์/
คู่ มือการคัด เลือก
โครงการที่ ให้ เงิน
สนั บ ส นุ น  แต่ ไม่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ในการ
จั ด ตั้ ง ร ว ม ถึ ง
ยุทธศาสตร์  พันธ
กิจของกองทุนฯ 

มี ก า ร จั ด ท า /
ทบทวนหลักเกณฑ์/
คู่ มือการคัด เลือก
โครงการที่ ให้ เงิน
สนั บ สนุ น  และมี
ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการ
จั ด ตั้ ง ร ว ม ถึ ง
ยุทธศาสตร์  พันธ
กิจของกองทุนฯ 

มี ก า ร จั ด ท า /
ทบทวนหลักเกณฑ์/
คู่ มือการคัด เลือก
โครงการที่ ให้ เงิน
สนั บ สนุ น  และมี
ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการ
จั ด ตั้ ง ร ว ม ถึ ง
ยุทธศาสตร์  พันธ
กิ จ ขอ งกอ งทุ น ฯ 
แ ล ะ ได้ รั บ ค ว าม
เ ห็ น ช อ บ จ า ก
เลขาธิการ ปปง. 

มี ก า ร จั ด ท า /
ทบทวนหลักเกณฑ์/
คู่ มือการคัด เลือก
โครงการที่ ให้ เงิน
สนั บ สนุ น  และมี
ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการ
จั ด ตั้ ง ร ว ม ถึ ง
ยุทธศาสตร์  พันธ
กิ จ ขอ งกอ งทุ น ฯ 
แ ล ะ ได้ รั บ ค ว าม
เ ห็ น ช อ บ จ า ก
เลขาธิการ ปปง.
และคณะกรรมการ
กองทุนฯ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 



ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. โครงการบูรณาการการด าเนินงานและการพัฒนาระบบการท างานกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จในการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ  

 - หน่วยวัด : ร้อยละ 
 - ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 

 - ค าจ ากัดความ : ร้อยละความส าเร็จในการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนฯ พิจารณาจากส านักงาน ปปง. จัดให้มีระบบการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจาก 
กองทุนฯ ครบถ้วนทุกโครงการ และมีการรายงานผลการติดตามโครงการให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบทุก
ไตรมาส  

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔๐ – ๕๐ ๕๐ – ๖๐ ๖๐ – ๗๐ ๗๐ – ๘๐ ๘๐ ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ       =  จ านวนโครงการที่ติดตามและได้รับการรายงาน X 100 

              จ านวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. โครงการบูรณาการการด าเนินงานและการพัฒนาระบบการท างานกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการตรวจสอบภายใน  

 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับส าเร็จในการตรวจสอบภายในกองทุนฯ พิจารณาจากส านักงาน 
ปปง. จัดให้มีการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ปีบัญชีละ ๔ ครั้ง ทั้งนี้ ต้องด าเนินการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในทีส่อดคล้องกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดเป็นระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไม่ได้รับการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปีบัญชีจากผู้
ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการต้น
สังกัด 

- ได้รับการตรวจสอบ
ภ าย ใน ป ระจ า ปี
บั ญ ชี จ า ก ผู้
ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการต้น
สังกัด และรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ แต่ไม่ครบ 
๓ เดือนครั้ง 

- ได้รับการตรวจสอบ
ภ าย ใน ป ระจ า ปี
บั ญ ชี จ า ก ผู้
ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการต้น
สังกัด และรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ครบ  ๓ 
เดือนครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. โครงการบูรณาการการด าเนินงานและการพัฒนาระบบการท างานกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 - หน่วยวัด : ร้อยละ 
 - ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ 

 - ค าจ ากัดความ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาจากความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒ กลุ่ม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการน าส่งเงินเข้ากองทุนฯ 
และ ความพึงพอใจของผู้รับเงินสนับสนุน 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 
 

สูตรการค านวณ       =                       �̅� =  
∑ =1𝑋
𝑋 𝑋𝑋

𝑋
 

             
           โดย      

                                 �̅�       =  ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของคะแนนความพึงพอใจรวม 
                               𝑋i       =  ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของคะแนนความพึงพอใจของแต่ละตวัอย่าง 
                               𝑋      =  จ้านวนกลุ่มตัวอย่างในการส้ารวจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. โครงการบูรณาการการด าเนินงานและการพัฒนาระบบการท างานกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปรับปรุงการบริหารและความพึงพอใจเพ่ือ

ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปรับปรุงการบริหารและความพึง
พอใจเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาจากแผนการปรับปรุงการให้บริการจากผล
ส ารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปีบัญชี ๒๕๕๙ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. โดยองค์ประกอบของแผนปรับปรุงฯ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ ๑) ชื่อและแผนงาน
โครงการ ๒) เป้าประสงค์ ๓) เป้าหมายที่ท้าทาย ๔) ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพและสามารถน าไป
ติดตามและประเมินผลได้จริง ๕) ระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน ๖) หน่วยงานและชื่อผู้ที่รับผิดชอบ และ ๗) 
งบประมาณ (ถ้ามี) 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

แต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือจัดท าแผน
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานจากผล
ส ารวจความพึง
พอใจ 

แผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานจากผล
ส ารวจความพึง
พอใจแล้วเสร็จ 
และได้รับความ
เห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. ใน
ปีบัญชี ๒๕๖๐ 

สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายของ
แผนการปรับปรุงฯ 

สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายของ
แผนการปรับปรุงฯ 
โดยผลส ารวจความ
พึงพอใจผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของปีบัญชี 
๒๕๖๐ จ านวน ๑ 
กลุ่ม จากทั้งหมด ๒ 
กลุ่มมีค่ามากกว่าปี
ที่ผ่านมา 

สามารถด าเนินการ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายของ
แผนการปรับปรุงฯ 
โดยผลส ารวจความ
พึงพอใจผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของปีบัญชี 
๒๕๖๐ ทั้งหมด ๒ 
กลุ่มมีค่ามากกว่าปี
ที่ผ่านมา 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่  ๑ : พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. โครงการบูรณาการการด าเนินงานและการพัฒนาระบบการท างานกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง  

 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
พิจารณาจากการจัดท าคู่มือ/ทบทวนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ แล้วเสร็จ โดยมีองค์ประกอบที่ดีของ
คู่มือครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ๒) นโยบาย วัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยง ๓) การระบุความเสี่ยง ๔) การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดล าดับความเสี่ยงจากผล
การวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น ๕) การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณา
ถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost – Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร ๖) การท ารายงานการบริหารความเสี่ยงและการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ รวมถึงการเผยแพร่คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและ
พนักงานในองค์กร (กองทุนฯ) 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไม่มีการจัดท า/
ทบทวนคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง 

กองทุนฯ อยู่
ระหว่างจัดท า/
ทบทวนคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง 

คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงของ
กองทุนฯ แล้วเสร็จ 
โดยมีองค์ประกอบ
ที่ดีของคู่มือ
ครบถ้วน 

คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงของ
กองทุนฯ แล้วเสร็จ 
โดยมีองค์ประกอบ
ที่ดีของคู่มือ
ครบถ้วน และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 

คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงของ
กองทุนฯ แล้วเสร็จ 
โดยมีองค์ประกอบ
ที่ดีของคู่มือ
ครบถ้วน และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
กองทุนฯ รวมถึง
เผยแพร่คู่มือ
ดังกล่าวให้กับ
ผู้บริหารและ
พนักงานในองค์กร 
(กองทุนฯ) 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

๑. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์  

 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์กองทุนฯ พิจารณา
จากแผนการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ ปปง. ในปีบัญชี  ๒๕๖๐  
โดยองค์ประกอบของแผนประชาสัมพันธ์ฯ ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ ๑) ชื่อและแผนงานโครงการ ๒) 
เป้าประสงค์ ๓) เป้าหมายที่ท้าทาย ๔) ตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดที่มีคุณภาพและสามารถน าไปติดตามและ
ประเมินผลได้จริง ๕) ระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน ๖) หน่วยงานและชื่อผู้ที่รับผิดชอบ และ ๗) งบประมาณ 
(ถ้ามี) 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

แต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือจัดท าแผน
ประชาสัมพันธ์ฯ 

แผนประชาสัมพันธ์
ฯ แล้วเสร็จ และ
ได้รับความเห็นชอบ
จากเลขาธิการ 
ปปง. ในปีบัญชี 
๒๕๖๐ 

สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย
ของแผน
ประชาสัมพันธ์ฯ ได้
ร้อยละ ๗๐ 

สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย
ของแผน
ประชาสัมพันธ์ฯ ได้
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย
ของแผน
ประชาสัมพันธ์ฯ ได้
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

๑. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนคู่มือการขอรับทุนและมีการเผยแพร่คู่มือไปยัง

หน่วยงานต่าง ๆ  
 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนคู่มือการขอรับทุนและมีการ
เผยแพร่คู่มือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการจัดท า/ทบทวนคู่มือการขอรับทุน
และมีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และคู่มือต้องผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ ปปง.  
ในปีบัญชี ๒๕๖๐ ทั้งนี้คู่มือดังกล่าว ประกอบด้วย เอกสารที่ผู้มีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ต้อง
แสดง รวมถึงวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการท างาน และระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนการท างานตามระเบียบที่
ก าหนดไว้ 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไม่สามารถ
ด าเนินงานเพื่อ
จัดท า/ทบทวน 
คู่มือฯ ได้ 

จัดท าร่างคู่มือฯ 
แล้วเสร็จ  

จัดท าร่างคู่มือฯ 
แล้วเสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 

จัดท าร่างคู่มือฯ 
แล้วเสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 
และคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

จัดท าร่างคู่มือฯ 
แล้วเสร็จ และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 
และคณะกรรมการ
กองทุนฯ รวมถึงน า
คู่มือฯ ไปปฏิบัติ 
และมีการเผยแพร่
คู่มือไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้ไม่น้อย
กว่า ๓ หน่วยงาน 
ภายในปีบัญชี 
๒๕๖๐ 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

๑. โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ การท างานของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การ

ท างานของกองทุนฯ  
 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับความส าเร็จในการตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์การท างานของกองทุนฯ พิจารณาจากคณะท างานเพ่ือพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การ
ท างานของกองทุนฯ ผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ ปปง. ในปีบัญชี ๒๕๖๐ 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือ
เพ่ือพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์การ
ท างานของกองทุน
ฯ  

แต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือเพ่ือพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์การ
ท างานของกองทุน
ฯ ผ่านความ
เห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 
ภายในไตรมาสที่ ๔ 

แต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือเพ่ือพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์การ
ท างานของกองทุน
ฯ ผ่านความ
เห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 
ภายในไตรมาสที่ ๓ 

แต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือเพ่ือพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์การ
ท างานของกองทุน
ฯ ผ่านความ
เห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 
ภายในไตรมาสที่ ๒ 

แต่งตั้งคณะท างาน
เพ่ือเพ่ือพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์การ
ท างานของกองทุน
ฯ ผ่านความ
เห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 
ภายในไตรมาสที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 

และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

๑. โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ การท างานของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการทบทวน/พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  

 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับความส าเร็จในการทบทวน/พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจากการทบทวน/พัฒนากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในปีบัญชี ๒๕๖๐ และ
มีการก าหนดให้มีผลบังคับใช้ได้ภายในปีบัญชี ๒๕๖๑ 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไม่มีการทบทวน/
พัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง พิจารณา
จากการทบทวน/
พัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง  

จัดให้มีการ
ทบทวน/พัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง พิจารณา
จากการทบทวน/
พัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน ๑ 
ฉบับ 

จัดให้มีการ
ทบทวน/พัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง พิจารณา
จากการทบทวน/
พัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ 
ฉบับ 

จัดให้มีการ
ทบทวน/พัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง พิจารณา
จากการทบทวน/
พัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวน ๓ 
ฉบับ 

จัดให้มีการ
ทบทวน/พัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้อง พิจารณา
จากการทบทวน/
พัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ท่ี
เกี่ยวข้องได้
ครบถ้วนถูกต้อง 
และมีผลบังคับใช้
ก่อนหรือภายในปี
บัญชี ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมการดูงานของ

ทุนหมุนเวียนอื่น  
 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ร้อยละความส าเร็จของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วม
การดูงานของทุนหมุนเวียนอ่ืน พิจารณาจากการเข้าร่วมดูงานของทุนหมุนเวียนอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๐ 

 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไม่มีการจัดให้เข้า
ร่วมดูงานของทุน
หมุนเวียนอื่น 

มีการจัดให้เข้าร่วม
ดูงานของทุน
หมุนเวียนอื่น ทั้ง
ภาครัฐและ/หรือ
ภาคเอกชน 

มีการจัดให้เข้าร่วม
ดูงานของทุน
หมุนเวียนอื่น ทั้ง
ภาครัฐและ/หรือ
ภาคเอกชน และ
คณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

มีการจัดให้เข้าร่วม
ดูงานของทุน
หมุนเวียนอื่น ทั้ง
ภาครัฐและ/หรือ
ภาคเอกชน และ
คณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

มีการจัดให้เข้าร่วม
ดูงานของทุน
หมุนเวียนอื่น ทั้ง
ภาครัฐและ/หรือ
ภาคเอกชน และ
คณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
เข้าร่วมมากกว่า 
ร้อยละ ๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล และ

แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ 
 - หน่วยวัด : ระดับ 
 - ค่าเป้าหมาย : ระดับ ๕ 

 - ค าจ ากัดความ : ระดับความส าเร็จในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์บริหาร
ทรัพยากรบุคคล พิจารณาจากการระดับความส าเร็จของการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากร
บุคคล และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการ
กองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๐ และมีการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
เพ่ือทราบ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ต้องพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑. วิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ด้าน
ทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 

 ๒. การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของกองทุนฯ 

 ๓. ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ 

 ๔. การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 - เกณฑ์การให้คะแนน : การประเมินผลตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไม่มีการจัดท า/
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๑ 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ หรือ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๑ 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๑ 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๑ และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 

จัดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๑ และได้รับ
ความเห็นชอบจาก
เลขาธิการ ปปง. 
และคณะกรรมการ
กองทุนฯ ภายในปี
บัญชี ๒๕๖๐ 

 

 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ 

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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ระดับความส าเร็จใน

การจัดท าแผนปฏบิติั

การประจ าปบีญัชี 

๒๕๖๑

๑. จัดท า/ทบทวน

แผนปฏบิติัการประจ าปี

ระดับ ๕ 60,000

ส่วน กท. บส.

ระดับความส าเร็จใน

การจัดท า/ทบทวน

หลักเกณฑ์/คู่มือการ

คัดเลือกโครงการทีใ่ห้

ทนุฯ

๒. จัดท า/ทบทวน

หลักเกณฑ์/คู่มือการ

คัดเลือกโครงการทีใ่ห้

เงินสนบัสนนุ

ระดับ ๕ ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วน กท. บส.

ร้อยละความส าเร็จใน

การติดตามโครงการที่

ได้รับการสนบัสนนุเงิน

จากกองทนุฯ

โครงการบรูณาการการ

ด าเนนิงานและการ

พัฒนาระบบการ

ท างานกองทนุฯ

๑. จัดต้ัง

คณะอนกุรรมการ เพือ่

ติดตามและประเมินผล

โครงการทีไ่ด้รับการ

สนบัสนนุเงินจากกองทนุ

ร้อยละ ๑๐๐ ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วน กท. บส.

ระดับความส าเร็จใน

การตรวจสอบภายใน

๒. รับการตรวจสอบ

ภายใน ปลีะ ๔ คร้ัง

ระดับ ๕ ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วน กท. บส.

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การประเมินความ

พึงพอใจของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ร้อยละ ๘๐ ไม่ใช้งบประมาณ
ส่วน กท. บส.

โครงการจัดท าและ

ทบทวนแผนงาน 

หลักเกณฑ์ คู่มือ ด้าน

บริหารงานกองทนุ 

และการขอรับเงิน

สนบัสนนุ

ผู้รับผิดชอบขั้นตอน/แผนงาน

ระยะเวลา (ปงีบบญัชี ๒๕๖๐)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ งบประมาณ 
(บาท)

ยทุธศาสตร์ที ่๑ : 

พัฒนาการบริหาร

จัดการกองทนุฯ ใหม้ี

ประสิทธิภาพสูงสุด

และสอดคล้องกบั

วัตถุประสงค์ของ

กองทนุฯ

ไตรมาส ๔
เปา้หมายยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

ไตรมาส ๓
โครงการ

กองทนุฯมีระบบบริหาร

จัดการทีม่ีประสิทธิภาพ และ

เกดิประโยชนสู์งสุด

ตวัชี้วัดและ
เปา้หมายของ

แผนงาน/โครงการ

๑. การใช้เงินกองทนุฯมี

ความคุ้มค่าและเกดิ

ประโยชนสู์งสุด 

๒.มีเกณฑ์การจัดสรรที่

เหมาะสมและชัดเจน

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์

ของกองทนุฯ 

๓.ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึง

พอใจต่อการด าเนนิงานของ

กองทนุฯ



2

แผนปฏิบตักิารประจ าปบีญัชี ๒๕๖๐ กองทนุปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ผู้รับผิดชอบขั้นตอน/แผนงาน

ระยะเวลา (ปงีบบญัชี ๒๕๖๐)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ งบประมาณ 
(บาท)

ไตรมาส ๔
เปา้หมายยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

ไตรมาส ๓
โครงการ

ตวัชี้วัดและ
เปา้หมายของ

แผนงาน/โครงการ

ระดับความส าเร็จใน

การจัดท าแผนปรับปรุง

การบริหารและความ

พึงพอใจเพือ่ตอบสนอง

ความคาดหวังของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

๔. การจัดท าแผนการ

ปรับปรุงการบริหาร

และความพึงพอใจเพือ่

ตอบสนองความ

คาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

ระดับ ๕ ไม่ใช้งบประมาณ

สว่น กท. บส.

ระดับความส าเร็จใน

การจัดท า/ทบทวน

คู่มือบริหารความเส่ียง

๕. ทบทวนคู่มือบริหาร

ความเส่ียง

ระดับ ๕ 60,000
สว่น กท. บส.

ยทุธศาสตร์ที ่๒ : 

ประสานความร่วมมือ 

และสร้างเครือข่ายกบั

องค์กรหรือหนว่ยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน

ระดับความส าเร็จใน

การจัดท าแผน

ประชาสัมพันธ์

โครงการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ภารกจิ

ของกองทนุฯ

ระดับ ๕ ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วน กท. บส.

ระดับความส าเร็จใน

การจัดท าคู่มือการ

ขอรับทนุและมีการ

เผยแพร่คู่มือไปยงั

หนว่ยงานต่าง ๆ

๒. จัดท าคู่มือการ

ขอรับทนุและมีการ

เผยแพร่คู่มือไปยงั

หนว่ยงานต่างๆทีเ่ปน็

เปา้หมาย

ระดับ ๕ 200,000

ส่วน กท. บส.

๑.เพือ่ใหเ้กดิความร่วมมือ

ของหนว่ยงานต่างๆทีเ่ปน็

เครือข่ายทัง้ภาครัฐและ

ภาคเอกชน  

๒.เพือ่ใหเ้กดิความเข้าใจใน

ภารกจิหนา้ที ่ของกองทนุฯ 

๓.เพือ่ใหเ้กดิการสนบัสนนุ

การท างานทีดี่กบัองค์กรใน

เครือข่าย

๑. จัดท าแผน

ประชาสัมพันธ์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบขั้นตอน/แผนงาน

ระยะเวลา (ปงีบบญัชี ๒๕๖๐)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ งบประมาณ 
(บาท)

ไตรมาส ๔
เปา้หมายยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

ไตรมาส ๓
โครงการ

ตวัชี้วัดและ
เปา้หมายของ

แผนงาน/โครงการ

ระดับความส าเร็จใน

การต้ังคณะท างาน

๑. จัดต้ังคณะท างาน

เพือ่พัฒนากฎหมาย 

ระเบยีบ หลักเกณฑ์ 

การท างานของกองทนุฯ

ระดับ ๕ ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วน กท. บส.

ระดับความส าเร็จใน

การทบทวน/พัฒนา

ระเบยีบหลักเกณฑ์ที่

เกีย่วข้อง

๒. การทบทวน/พัฒนา

ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ที่

เกีย่วข้องกบัการ

ตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผล รวมทัง้การ

ก าหนดมาตรการการ

ลงโทษ ส าหรับ

โครงการทีไ่ด้รับทนุฯไป

แล้ว

ระดับ ๕ ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วน กท. บส.

200,000
ส่วน กท. บส.

ยทุธศาสตร์ที ่๓ : 

พัฒนากฎหมาย 

ระเบยีบ หลักเกณฑ์

ต่างๆใหส้อดคล้องกบั

วัตถุประสงค์ของ

กองทนุฯ และ

ตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ

เพือ่ใหม้ีกฎหมาย ระเบยีบ 

หลักเกณฑ์ต่าง ๆครอบคลุม

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

รองรับการด าเนนิงานของ

กองทนุฯและตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ

ยทุธศาสตร์ที ่๔ : 

พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารงาน

ทรัพยากรบคุคล

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบคุลากรและ

การบริหารทรัพยากร

บคุคลของกองทนุฯ

- เพือ่ใหร้ะบบการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลของกองทนุ

ฯมีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

- เพือ่ใหบ้คุลากรของ

กองทนุฯได้รับการปฏบิติั

อยา่งเหมาะสมทัง้ตาม

กฎหมายและบคุลากรมี

ความพึงพอใจ

- บคุลากรกองทนุฯมี

คุณภาพและท างานได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพสูงสุด

- เพือ่ใหก้ารใหบ้ริการของ

กองทนุฯเปน็ไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและ

ได้รับความพึงพอใจจาก

ผู้รับบริการ

โครงการพัฒนา

กฎหมาย ระเบยีบ 

หลักเกณฑ์ การท างาน

ของกองทนุฯ

ระดับ ๕๑. จัดดูงานกองทนุทัง้

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพือ่

แลกเปล่ียนความรู้กบั

กองทนุและหนว่ยงาน

อื่นทีเ่กีย่วข้อง ทัง้

ภาครัฐและเอกชน

ระดับความส าเร็จของ

คณะกรรมการ และ

เจ้าหนา้ทีก่องทนุฯ เข้า

ร่วมการดูงานของทนุ

หมุนเวียนอื่น
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ผู้รับผิดชอบขั้นตอน/แผนงาน

ระยะเวลา (ปงีบบญัชี ๒๕๖๐)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ งบประมาณ 
(บาท)

ไตรมาส ๔
เปา้หมายยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์

ไตรมาส ๓
โครงการ

ตวัชี้วัดและ
เปา้หมายของ

แผนงาน/โครงการ

ระดับความส าเร็จใน

การจัดท า/ทบทวนแผน

ยทุธศาสตร์บริหาร

ทรัพยากรบคุคล

๒. โครงการจัดท าแผน

ยทุธศาสตร์บริหาร

ทรัพยากรบคุคล

ระดับ ๕ ไม่ใช้งบประมาณ

ส่วน กท. บส.

ยทุธศาสตร์ที ่๔ : 

พัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารงาน

ทรัพยากรบคุคล

โครงการพัฒนา

ศักยภาพบคุลากรและ

การบริหารทรัพยากร

บคุคลของกองทนุฯ

- เพือ่ใหร้ะบบการบริหาร

ทรัพยากรบคุคลของกองทนุ

ฯมีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

- เพือ่ใหบ้คุลากรของ

กองทนุฯได้รับการปฏบิติั

อยา่งเหมาะสมทัง้ตาม

กฎหมายและบคุลากรมี

ความพึงพอใจ

- บคุลากรกองทนุฯมี

คุณภาพและท างานได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพสูงสุด

- เพือ่ใหก้ารใหบ้ริการของ

กองทนุฯเปน็ไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุดและ

ได้รับความพึงพอใจจาก

ผู้รับบริการ
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