
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
(ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐)  

และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ 
กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทน า 

 
  ส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ กองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนฯ ให้บรรลุตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

  แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐) ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว         
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนฯ รวมทั้ง  การสนับสนุน
ภารกิจของ ส านักงาน ปปง.  
   

      ส่วนกองทุน  กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
       ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

  



 
 

ส่วนที่ ๑ 
กรอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

(ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐)  
 

ข้อมูลกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งขึ้นตาม มาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับ       
การสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้ง
เบาะแส การคุ้มครองพยานหรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง 
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการเผยแพร่ ให้ข้อมูล      
ข่าวสาร การประชุม อบรม ตลอดจน การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกัน และปราบปรามการ      
ฟอกเงิน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 

วัตถุประสงค์จัดตั้ง  
๑.  สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การตรวจค้น การยึดอายัด 

การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอ่ืนใดข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับ          
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน         
การด าเนินการนั้น 

๒.  ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ และ
การให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
และการด าเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๓.  ด าเนินกิจการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

อ านาจหน้าที่ 
 ภายใต้บังคับมาตรา ๕๙/๖ ให้คณะกรรมการ มีอ านาจก าหนดระเบียบการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน 
(๒)  ก ากับ ควบคุม และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(๓) ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานในกองทุน 
(๔)  พิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของกองทุน ราย งานงบดุล และรายงานการ

จ่ายเงินของกองทุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วที่ส านักงานเสนอ 
(๕) พิจารณาก าหนดต าแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานกองทุน 
 



 
 

- ๒ - 

(๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือหรือพิจารณาและเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 

(๗)  ด าเนินการด้านการเงินการคลังตามแนวทางของรัฐ 
(๘)  ปฏิบัติงานอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน 

 แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐) จัดท าขึ้น
ภายใต้กรอบสถานการณ์ แนวโน้ม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ และนโยบาย ดังนี้ 

๑. สถานการณ์และแนวโน้ม 
๑.๑ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิต การท างาน และการให้      

บริการต่าง ๆ ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัว เพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการท างาน โดยการพัฒนา
ระบบ ปรับรูปแบบ และกระบวนการท างาน เช่น การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือเทคโนโลยี Internet 
of Things (IOT) เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัวยิ่งขั้น 

๑.๒  นโยบายนวัตกรรมภาครัฐ (Public Sector Innovation Policy) เน้นการท างานรูปแบบ
ใหม่ ๆ โดยการสร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานขององค์กร 

๑.๓  การบริหารจัดการภาครัฐ ที่ให้ความส าคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการและ           
ขีดความสามารถเชิงระบบ และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก โดยการสร้าง Mindset และ Skill set ของบุคลากรภาครัฐและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้
กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีการก าหนดแนวทางในการท างานให้
เกิดความคล่องตัว มีความเป็นอิสระสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาฯ และนโยบายรัฐบาล 
  ๒.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในกรอบแนวทางที่ ๕ 
การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล และกรอบแนวทางที่ ๖        
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๒.๒  แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ส านักงาน ปปง.  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  
  เป้าประสงค์ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน สามารถน ามาใช้ใน
การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
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 ๒.๓  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยเกี่ยวข้องกับแผนงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงานที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล โดยเน้นการบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัล โดยเกี่ยวข้องกับ
แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความช านาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน
ให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 
  ๒.๔  นโยบายรัฐบาล 
   นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่เก่ียวข้องกับกองทุน ได้แก่  
 นโยบายที่ ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี การป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน      
และปราบปราม ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์   
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
  ๒.๕  นโยบายการบริหารราชการเลขาธิการ ปปง. 
   ๑) นโยบายเร่งด่วน ข้อ (๕) ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งภายในภายนอก ข้อ (๖)       
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  ข้อ (๗) ลดขั้นตอนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ            
การปฏิบัติงาน 

๓.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๓.๑  การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นแหล่งทุน หลักเกณฑ์ 
ข้อก าหนดของกองทุนฯ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้บริการของกองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร ส่วนด้านการพัฒนาระบบการท างานของกองทุนฯ ควรมีการสร้างและพัฒนาระบบ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ เช่น การพัฒนา website เพ่ือเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ข้อมูล เทคนิคในการบริหารจัดการกองทุนกับหน่วยงาน  ที่มีการ
ด าเนินงานกองทุนในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

๓.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มีการจัดท าคู่มือการคัดเลือกโครงการ 
ขั้นตอนในการพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณกองทุน เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นคู่มือประกอบการเขียน
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงคแ์ละตอบสนองต่อภารกิจการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างแท้จริง ควรจดัท าหลักเกณฑ ์
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การพิจารณาแผนงาน โครงการที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการให้การสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมที่ชัดเจน รวมทั้งมีระบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้กับหน่วยงานที่ขอรับ     
การสนับสนุนเงินจากกองทุน  

๓.๓  การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับกรรมการกองทุนและบุคลากรของกองทุน  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและเตรียมรองรับภารกิจของกองทุนฯ โดยเฉพาะระบบการท างานที่ต้องการความรวดเร็ว 
ชัดเจน และถูกต้องภายใต้การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้น การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น จึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  
มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ ๒ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

 
 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ( SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Straight) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. กฎหมายเฉพาะ/ระเบียบกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ที่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

๒. วัตถุประสงค์กองทุนชัดเจนในการสนับสนุน 
ภารกิจส านักงาน ปปง. 

๓. คณะกรรมการกองทุนฯ ที่มีศักยภาพ ก าหนด
นโยบาย ก ากับ ดูแลการด าเนินงานของกองทุนฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. งบประมาณและแหล่งรายได้ที่ชัดเจน จาก
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ส่ งผลให้
ส านักงาน ปปง. มีรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึนจากการยึด/อายัดทรัพย์สิน 

๕. ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการ
พิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

๖. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับใช้เป็น
เครื่องในการปฏิบัติงาน/และจัดท าคู่มือในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกองทุนในทุกภารกิจ 

 

๑. ระบบบริหารจัดการแม้ว่าจะมีอยู่บ้างแต่ก็
ยังไม่ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ  

๒. บุคลากรยังขาดทักษะ ประสบการณ์  
ความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน  

๓. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
ขอรับการสนับสนุนโครงการยังอยู่ในวงจ ากัด  

๔. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่เชื่อมโยง 
และรองรับสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่าง
ส านักงาน ปปง. กับกองทุนฯ เท่าท่ีควร 

๕. ขาดระบบการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รวมทั้ง และบทลงโทษกรณีผู้ขอรับการสนับสนุน
เงินไม่ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน 

๖. ขาดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่
ชัดเจน 

๗. ไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ าในการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกองทุนฯ ในแต่ละปี อาจส่งผลกระทบ
ต่อสภาพคล่องของกองทุนฯ  
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญในการให้น า

มาตรการทางการเงิน ภาษี การป้องกันการฟอกเงิน
มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์แรงงานทาส การก่อการร้าย
สากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 

๒. งบประมาณกองทุนฯ มีบทบาทส าคัญในการ
สนับสนุน และผลักดันภารกิจ และกิจกรรมของ
ส านักงาน ปปง. 

๓. หน่วยงานภายในและภายนอกที่รับรู้การ
ด าเนินงานของกองทุน ตื่นตัวและให้ความส าคัญ มี
ความต้องการเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น 

๔. ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เสนอโครงการ
ขอรั บการสนับสนุน เงิ นจากกองทุน  น า ไปสู่         
การบูรณาการการท างานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในระยะยาว 

๕. ใช้ระบบ GF-MIS ของกระทรวงการคลัง ท า
ให้มีระบบการตรวจสอบและบริหารกองทุนอย่าง
โปร่งใสและได้รับการยอมรับจากภายนอกมากขึ้น 

๖. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผลักดันให้มีการ
เรียนรู้ ใหม่ ๆที่สามารถน าไปปรับกระบวนการ
ท างานและกระจายข่าวสารได้มากขึ้น 

๑.  ระเบียบปฏิบัติของทางราชการไม่ยืดหยุ่น
ท าให้การบริหารกองทุนขาดความคล่องตัว 

๒.  จ านวนโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่
เพ่ิมขึ้น อาจส่งผลต่องบประมาณของกองทุนฯ ที่
ไม่สามารถจัดสรรได้เพียงพอต่อความต้องการ 

๓.  การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน ในขณะที่ขนาดของ
กองทุนฯ อาจแตกต่างกัน น าไปสู่ภาระงานที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์จัดตั้งและ
ภารกิจของกองทุนฯ 

๔. รายได้จากความผิดมูลฐานตามกฎหมาย        
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ขึ้นอยู่กับกระบวนการพิจารณาคดี        
ซึ่งไม่สามารถประมาณระยะเวลาการสิ้นสุดของ
คดีได้ ส่งผลต่อการประมาณการรายได้ที่แน่นอน
ของกองทุนฯ 
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ส่วนที่ ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐) ด าเนินการ
โดยพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความสอดคล้องภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล 
และแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ของส านักงาน ปปง. และสภาพปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ          
โดยน ามาวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้กองทุนมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้น เพ่ือให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน      
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจ ส านักงาน ปปง. ได้อย่างแท้จริง  

 
แผนที่ยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

กองทุนเข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขับเคลื่อนภารกิจกองทุน/ 
ส านักงานปปง.อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการสนบัสนุนงบประมาณ 
/ข้อมลูที่มีมาตรฐาน คล่องตวั 

เครือข่ายความร่วมมอืการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มขึ้น 

สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจของ
กองทุนและภารกิจส านักงาน ปปง. 

พัฒนาระบบ และกระบวนการ
ท างานเพื่อสนับสนุนภารกิจกองทุน 

เสริมสร้างและสนับสนุนความ
ร่วมมือกับเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

การบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

องค์กร ปปง. ปปง./หน่วยงานรัฐ/เอกชน/NGO /ประชาชน เครือข่าย กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
เครือข่าย 

 

เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของกองทุนให้มีมาตรฐาน และมีความคล่องตวั 

มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 

มิติคุณภาพการให้บริการ 
 

มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ 
 

มิติการพัฒนากองทุน 
 

“เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีความคล่องตัว” 
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แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๑ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) :   เป็นกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานการป้องกันและปราบปราม 
  การฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีความคล่องตัว 

เป้าประสงค์หลัก (Goal)  
๑. พัฒนากองทุนฯ ให้มีระบบการบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ  
๒. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินการกองทุนหมุนเวียนที่กระทรวงการคลังก าหนด 
๓. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การบริหารจัดการกองทุน ให้มีความคล่องตัว 
๔. ประชาสัมพันธ์กองทุน เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๕. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ (Mission) 
๑. เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการท างานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๒. การบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๓. ปรับปรุง กฎ ระเบียบเพ่ือรองรับกับการบริหารจัดการกองทุน และการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
๔. พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค ์
๑. สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การตรวจค้น การยึดอายัด 

การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องปละประชาชนในการด าเนินการนั้น 

๒. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ และการ
ให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และ
การด าเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๓. ด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)  
 แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๐) กองทุน  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  เสริมสร้างขีดความสามารถของกองทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทุนฯ เพ่ือสนับสนุน        
  การด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ ๑.  กองทุนฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
๒. การบริหารจัดการกองทุนมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจการด าเนินงานของกองทุนฯ 

กลยุทธ์ ๑. พัฒนา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ และจัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการที่ขอรับการ
  สนับสนุนเงินกองทุนฯ 

๒. เพ่ิมสมรรถนะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเป็นระบบ 
   และต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้การบริการอย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน 

เป้าประสงค์ ระบบและกลไกการบริหารจัดการกองทุนทีม่ีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ ๑.  ทบทวน ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการกองทุนให้มีความเหมาะสม คล่องตัว และ 
  มีมาตรฐาน    
 ๒. พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
  กับการปฏิบัติงาน  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเป็นหุ้นส่วนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์   ระดับความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นหุ้นส่วนในการป้องกันและปราบปราม
 การฟอกเงิน 

เป้าประสงค์ เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มข้ึน  

กลยุทธ์ ๑.  พัฒนาการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล บทบาท และภารกิจกองทุนฯ 
   ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.  เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการ 
  ด าเนินงานของกองทุนฯ 
 


