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ส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน  

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 
 

กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 



 

 

สารบัญ 
 

 

สารจากประธานกรรมการ        ๑ 

สว่นที ่๑    

ขอ้มลูภาพรวมของกองทนุฯ 

  ที่มา และวัตถุประสงค์จัดต้ัง       ๓

  โครงสร้างการบริหารกองทนุการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ๕ 

  โครงสร้างส่วนกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ๖ 

  กฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวขอ้ง     ๗ 

  แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)    ๘ 

  ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒       

สว่นที ่๒    

ผลการปฏบิตังิาน 

  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนฯ     ๑๐ 

  ผลการสนับสนุนโครงการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ๑๒

   ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปบีัญชี ๒๕๖๒   ๑๗ 

สว่นที ่๓  

รายงานฐานะการเงนิ        ๒๓ 

สว่นที ่๔ 

ภาพกจิกรรมและเอกสารเผยแพร ่       ๓๑ 

ภาคผนวก                      ๓๙ 

 



 

๑ 

สาร…..จากประธานกรรมการกองทนุการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ 

 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานของรัฐ  

ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทั้งประชาชน ภายใต้การก ากับ ดูแลของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  
ที่มีหน้าที่ ควบคุม บริหารและพัฒนากองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง 
โดยมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชีของกองทุนฯ เป็นกรอบ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จและตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้  

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยช่วงสองปีแรกเป็นเรื่องของการวางระบบโครงสร้าง 
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และข้อก าหนด
ต่าง ๆ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และได้ด าเนินงานตามโครงสร้าง หน้าที่
และภารกิจในระยะต่อมา ส่วนการส่งเสริมสนับสนุนโครงการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในส านักงาน ปปง.  
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยการยื่นแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
ตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ ได้เริ่มด าเนินการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นต้นมา และได้มีการปรับปรุง พัฒนาวิธีการ ขั้นตอนเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ มาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ 
แก่หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสร้างการรับรู้ เข้าใจผ่านช่องทาง 
การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้  การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บ 
รวบรวม ข้อมูลสถิติ และผลการด าเนินงานที่ส าคัญ นับเป็นสิ่งจ าเป็น  
เพราะนอกจากจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการรายงานหรือ
แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ในรูปแบบของรายงานประจ าปีได้ 
และรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้ ถือเป็นฉบับแรกที่ได้จัดท าขึ้น โดยรวบรวม 
ประมวลผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 

          พลต ารวจตร ี 

 

(ปรีชา  เจริญสหายานนท)์ 

รองเลขาธิการฯ รกัษาราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการปอ้งกนัและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิ 

ประธานกรรมการกองทนุการปอ้งกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิ 
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทุนฯ มุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบ และวิธีการด าเนินงาน  
การให้บริการข้อมูล โดยเฉพาะการส่งเสริมสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจ 
ที่มีความสอดคล้องและความเชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อมในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาของส านักงาน ปปง. 
ซึ่งผลการด าเนินงานในภาพรวมของกองทุนฯ พบว่าบรรลุผลส าเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งด้านการพัฒนาและบริหารจัดการ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ใช้บังคับ 
อยู่ในปัจจุบัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการยื่นแบบเสนอโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ เป็นต้น ส่วนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติ สามารถด าเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดได้ครบถ้วนและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  

 ในนามของประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผมจึงใคร่ขอขอบคุณ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
และขอขอบคุณผู้บริหารกองทุน ข้าราชการและพนักงานกองทุนฯ ทุกคนมา ณ โอกาสนี้  

 

 
  



 

๓       
 

                    

๑. ขอ้มลูภาพรวม 

 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ภารกิจส าคัญกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของส านักงาน ปปง. โดยให้การสนับสนุน 
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง  
ท าให้สามารถขยายผล ต่อยอดภารกิจของส านักงาน ปปง. ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปสู่ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ิมข้ึน 

วัตถุประสงค์กองทุนฯ  
๑. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การตรวจค้น การยึด

หรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการด าเนินการนั้น 

๒. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่ เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับ 
การเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ และการด าเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๓. เพ่ือด าเนินกิจการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

หลักเกณฑ์ในการให้การสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๑. กองทุนฯ จะให้การสนับสนุนในรูปของเงินให้เปล่า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  

๒. แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมเงินจากกองทุนฯ  
ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอ่ืน หรือในกรณีที่
ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอ่ืนแต่ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนฯ 

๓. โครงการ หรือภารกิจที่จะได้รับการสนับสนุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
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จ านวนโครงการและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - 

๒๕๖๒ 

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา และได้มีการอนุมัติเงิน
เพ่ือสนับสนุนโครงการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ปปง. รวมทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ วงเงิน 
๑๘๔.๗๒ ล้านบาท รายละเอียดดังแผนภาพที่ ๑ และ ๒ ตามท่ีปรากฏ 

 

แผนภาพที ่๑ โครงการทีไ่ดร้บัอนมุตัจิดัสรรเงนิจากกองทนุฯ 

ตั้งแตป่งีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 
 
แผนภาพที ่๒ โครงการทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจ าแนกตามวตัถปุระสงค ์
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๒.  โครงสร้างการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๑  คณะกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วย  
๑)  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ประธานกรรมการ  
๒)  ผู้แทนกระทรวงการคลัง      กรรมการ 
๓)  ผู้แทนส านักงบประมาณ      กรรมการ 
๔)  ผู้แทนส านักงาน ปปง.      กรรมการ  
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๖)  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
๗)  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๘)  ผู้บริหารกองทุน  กรรมการและ 
     (ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน)  เลขานุการ  

อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับ 

การด าเนินงานกองทุน 
๒)  ก ากับ ควบคุม และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
๓)  ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุน 
๔) พิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของกองทุน รายงานงบดุล และรายงาน  

การจ่ายเงินของกองทุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วที่ส านักงานเสนอ 
๕)  พิจารณาก าหนดต าแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานกองทุน 
๖)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือหรือพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 
๗) ด าเนินการด้านการเงินการคลังตามแนวทางของรัฐ 
๘) ปฏิบัติงานอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้บริหารกองทุน 

ส่วนกองทุน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายกฎหมาย 

ประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังจากผู้มีความรู้ความเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน 
กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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๒.๒  คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามประเมินผลโครงการ 

ที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน (ผู้บริหารกองทุน) ประธาน 
๒) ผู้แทนกองกฎหมาย อนุกรรมการ 
๓) ผู้แทนส่วนการคลัง ส านักงานเลขานุการกรม อนุกรรมการ 
๔) ผู้แทนส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๖) ผู้แทนส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน  อนุกรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทีเ่ลขาธิการ ปปง. มอบหมาย จ านวน ๒ คน 
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(๑) พิจารณา และเสนอแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การพิจารณาโครงการและ

ติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และสนับสนุนภารกิจของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๒) พิจารณากลั่นกรอง เสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ 

(๓) ประสานข้อมูล หรือเชิญผู้แทนของหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดในข้อเท็จจริง ค าอธิบายของแผนงาน โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ตามที่เห็นสมควร 

(๔) ก ากับ และติดตามประเมินผล โครงการที่ ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 

(๕) ด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย 
๓. โครงสรา้งสว่นกองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  

 โครงสร้างและอัตราก าลังส่วนกองทุนฯ ประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผนงาน  
ด้านการเงินและบัญชี ด้านกฎหมายและด้านบริหารทั่วไป โดยมีอัตราก าลังจ านวน ๑๔ คน ดังนี้ 

 ๑) ผู้อ านวยการส่วนกองทุน เป็นข้าราชการ ต าแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
จ านวน ๑ อัตรา 

 ๒) ด้านนโยบายและแผนงาน จ านวน ๗ อัตรา ข้าราชการระดับช านาญการ /ปฏิบัติการ 
จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๖ อัตรา 

 ๓) ด้านการเงินและบัญชี จ านวน ๒ อัตรา ข้าราชการระดับช านาญการ/ปฏิบัติการ 
จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน ๑ อัตรา 

 ๔) ด้านกฎหมาย จ านวน ๒ อัตรา ข้าราชการระดับช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา 
และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนิติกร จ านวน ๑ อัตรา 

 ๕) ด้านบริหารทั่วไป จ านวน ๒ อัตรา ข้าราชการระดับช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา 
และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปวช./ปวส. จ านวน ๑ อัตรา 
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๔. กฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. พระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหรือผลก าไร
ส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๓. พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๔. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๕. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
พนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผล
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๗. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๘. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง อัตรา
ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จ่ายจากเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๙. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑๐. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนว่าด้วยมาตรฐาน 
การบริหารงานบุคคลของทุนหมุนเวียน 
 ๑๑. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แนวปฏิบัติการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน และการจัดการ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงานและลูกจ้างของกองทุนหมุนเวียนที่รวมหรือยุบเลิก 
 ๑๒. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน  
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของ 
ทุนหมุนเวียน 
 ๑๓. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน 
 ๑๔. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง รายชื่อหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 ๑๕. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง มาตรฐานการเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ การบัญชี การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบภายในของ  
ทุนหมุนเวียน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๖. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
เบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๑๗. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง ทุนหมุนเวียน  
ที่พระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ใช้บังคับ 
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๕. แผนยทุธศาสตร ์ระยะยาว ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ฉบบัทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นกองทุนที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสทิธิภาพ

และบรหิารจดัการด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
 

พันธกิจ 

(Mision) 
เป้าหมายหลัก 

(Goal) 

๑. สนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. ก าหนดนโยบายหรื อแนวทาง เพื่ อรองรับ 
การบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
 

๑. ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
๓. บุคลากรของกองทุนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ
และสามารถด าเนินงานกองทุนฯ ได้บรรลุตามภารกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   
เพิ่มประสทิธิภาพการบริหาร

จัดการกองทนุฯ  
เพื่อตอบสนองต่อพนัธกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
สนับสนุนและส่งเสรมิโครงการ
ด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   
เพิ่มศักยภาพบุคลากรของ
กองทุนฯ อย่างตอ่เนือ่ง 

กลยุทธ ์: เพิ่มขีดความสามารถในการ
สนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

กลยุทธ์ :   
๑. ทบทวนโครงสร้างการบริหารกองทุนฯ 
ที่สอดคล้องตอบสนองต่อพันธกิจ 
๒. พัฒนาระบบงานกองทุนฯ ให้มีมาตรฐาน 
ความพร้อม และคล่องตัว 
๓. ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานกองทุนฯ 

กลยุทธ์ : เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ของกองทุนฯ และเสริมสร้าง 
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 



 

๙       
 

แผนผงัแสดงความเชือ่มโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาฯ ระดบัตา่ง ๆ  

กบัแผนยทุธศาสตรก์องทนุฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรก์ารพัฒนาฯ กับแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  

นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป ี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตร์ฯ  
(๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ส านักงาน ปปง. 

นโยบายที่ ๑๑.๖ น ามาตรการ
ทางการเงิน ภาษี การป้องกันการ
ฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปราม ผู้มีอิทธิพลและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติมิ
ชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ แรงงานทาส การ
ก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
กรอบแนวทางที่  ๕ การปรับปรุง
กฎหมายและระเบี ยบต่ าง  ๆ 
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
และกรอบแนวทางที่ ๖  การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้าง
คว ามมั่ น ค ง เพื่ อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่งและย่ังย่ืน  
ข้อ ๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการป้องกันประเทศ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รั บ มื อ จ า ก  ภั ย คุ ก ค า ม ทั้ ง
การทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรการ
เชิงป้องกันตามความเสี่ยงเพื่อ
ไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม 
องค์กรไม่แสวงหาก าไร (NPO) 
ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การบังคับใช้
กฎหมายในการด าเนินการกับ
ทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่
สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการ
ฟอก เ งิน  การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การ
แพร่ขยายอาวุ ธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง และการสนับสนุน
การด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
ร ว ม ถึ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินฯ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดตามความเสี่ยง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการด าเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์ (Vision)   : เป็นกองทุนที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สนับสนุนและส่งเสริม
โครงการด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
๑. สนับสนุนส่งเสริมการขอรับเงินกองทุน
ฯกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนฯ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
การด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุ เ ป้าหมาย
ตอบสนองตามพันธกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
บุคลากรมีศักยภาพสามารถด าเนินงานกองทุนฯ  
ให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจที่ก าหนด 

 

สนับสนุนการด า เนิน งาน โครงการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บุคลากรของกองทุนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ
และสามารถด าเนินงานกองทุนฯ ได้บรรลุตามภารกิจ 
 

เพิ่ มขีดความสามารถในการสนับสนุนส่ งเสริม 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

๑. ทบทวนโครงสร้างการบริหารกองทุนฯ ที่สอดคล้อง 
กับภารกิจและตอบสนองต่อพันธกิจกองทุนฯ 

๒.  พัฒนาระบบงานกองทุนฯ ให้มีมาตรฐาน  
ความพร้อม และคล่องตัว 

๓. ทบทวน/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องให้เอือ้ต่อการปฏิบัติงานกองทนุฯ 

 

เพิ่มศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ และ
เสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 



 

๑๐       
 

                             

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้น าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เพ่ือพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามภารกิจของกองทุนฯ ทั้งด้าน
นโยบายและแนวทางการพัฒนากองทุนฯ เพ่ือยกระดับการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง การก ากับดูแล  
ติดตาม และบูรณาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนฯ  
มีความสอดคล้องอย่างเป็นระบบ เป็นเอกภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จ าแนกเป็น ๒ ด้าน  ดังนี้ 

๑. ด้านนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
๑.๑ ทิศทางและเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓- ๕ ปี) ของกองทุนฯ โดยให้ความส าคัญ 
กับการยกระดับการบริหารเงินกองทุนฯ ให้ตอบสนองวัตถุประสงค์กองทุนฯ โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการพัฒนาบทบาทและการบริหาร
จัดการกองทุนฯ ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุง พัฒนาระบบ รูปแบบ กระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ เครื่องมือในการขับเคลื่อน ผลักดันการปฏิบัติงานของกองทุนฯ  
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนโครงการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การพัฒนาและบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีความเหมาะสม คล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์และให้บริการ การมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมทั้ง การเพ่ิมพูนสมรรถนะของบุคลากรโดยการพัฒนา
ทักษะความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชีที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑.๓ การจัดท าประมาณการรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายส าหรับส าหรับงบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอ่ืนส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามวัตถุประสงค์ มาตรา ๕๙/๑ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกองทุนฯ ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๖๓,๑๐๔,๕๘๐ บาท 



 

๑๑       
 

๑.๔ แนวทางการสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการสนับสนุนและผลักดันโครงการ ซึ่งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินตามวัตถุประสงค์ มาตรา ๕๙/๑ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน จ านวนทั้งสิ้น ๕๗,๘๔๐,๐๐๐ บาท โดยได้ก าหนดวงเงินส าหรับสนับสนุนโครงการตาม
วัตถุประสงค์ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ วงเงิน ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๔ และโครงการตาม
วัตถุประสงค์ ข้อ ๓ วงเงิน ๒๘,๘๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๘๖ ของจ านวนงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 

๑.๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ วัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีเครื่องมือ
ส าหรับใช้ในการพิจารณาโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
ภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้อง ความเหมาะสม ชัดเจน และใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ รวมทั้งผู้ยื่นแบบเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารโครงการและงบประมาณกองทุนฯ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๑.๖ แผนพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ที่สอดคล้องกับภารกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารอัตราก าลังของกองทุนฯ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุน และด้านการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะและการเสริมสร้างองค์ความรู้บุคลากรกองทุนฯ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๑.๗ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือวางแนวทางป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน  
โดยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/
แผนงานส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อความส าเร็จของกองทุนฯ โดยแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดแผนด าเนินการในการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจาก ๑) ผู้ขอรับการสนับสนุนบางโครงการ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการ และ ๒) โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุนฯ มีเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ ไม่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์  

๑.๘ มาตรการควบคุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนงบประมาณกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ขอรับการสนับสนุน ผู้ให้การสนับสนุน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการด าเนินโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นแผน 
ในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในกรณีที่โครงการทีข่อรับการสนับสนุนไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

๑.๙  แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทุนฯ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและให้บริการต่าง ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ  
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๒. การสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

หน่วยงานภายในส านักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอกที่ยื่นแบบเสนอโครงการเพ่ือขอรับเงิน
สนับสนุน โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์พิจารณาและน า เสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบรายจ่ายอ่ืน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 
๖๐,๖๔๒,๒๘๐ บาท กองทุนฯ ด าเนินการสนับสนุนโครงการรวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๕ โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๙,๗๘๙,๙๒๑.๒๒ บาท แยกตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑ และข้อ ๒ จ านวน ๒๒ โครงการ เป็นเงิน 
๓๓,๓๙๒,๔๙๖.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๕ และโครงการตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓ จ านวน ๑๓ โครงการ 
เป็นเงิน ๒๖,๓๙๗,๔๒๔.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๕  
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การด าเนินงานสนับสนุนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ากองทุนฯ สามารถ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ิมขึ้น จ านวน ๕ หน่วยงาน  
โดยมีหน่วยงานใหม่ที่ยื่นแบบเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 

 

  
 

 
จากการติดตามและประเมินผลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีหลายโครงการ 

ที่สามารถด าเนินการและเห็นผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและเป็นผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
ส านักงาน ปปง. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากผลการด าเนินโครงการ  
ที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ จึงได้น าเสนอโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุน
การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรับใช้เป็นแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในระยะ
ต่อไป ดังนี้ 

   

ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

        ต ารวจภธูรภาค ๓ 
๑ 

        ส านักงานตรวจคนเข้าเมอืง ๓ 

        กองบัญชาการต ารวจตระเวน

ชายแดน 
๕ 

ต ารวจภธูรภาค ๗ ๒ 

กองบงัคับการสบืสวน 

สอบสวนต ารวจภูธรภาค ๕ 
๓ 



 

๑๔       
 

  
โครงการอบรมสมัมนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของขา้ราชการต ารวจภธูร

ภาค ๓ เกีย่วกบัพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ต ารวจภธูรภาค ๓  

วตัถปุระสงค ์

เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรภาค 3 มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

  

   ข้าราชการต ารวจในสังกัด
ต ารวจภูธรภาค 3 จ านวน 264 นาย 
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้ าที่ที่ เกี่ ยวข้ องกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง 

แผน 

 

   ข้าราชการต ารวจในสังกัด
ต ารวจภูธรภาค 3 จ านวน 
264 นาย ที่เข้ารับการอบรม
สั มมนามี รั บความรู้ ค ว าม
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมาย 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง และ
ก ฎ ห ม า ย อ่ื น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
 

ผล 

 

     ผู้ เข้าร่วมสัมมนาสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน
และสามารถความรู้ ไปถ่ายทอด
ให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัดได้ 
อีกทั้ งสามารถสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานและขยายผล
จับกุมผู้กระท าความผิดจ านวน 1 ราย 
ในข้อหาสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่ 
2 คนข้ึนไปเพ่ือกระท าความผิดฐาน
ฟอกเงิน พร้อมทั้งได้ตรวจทรัพย์สิน
เพ่ือส่งให้ส านักงาน ปปง. ด าเนินการ 
ในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  รวมมู ลค่ า
ทรัพย์ สิ น  2 ,470,000 บาท 
รวมถึงได้ออกหมายจับผู้กระท า
ความผิ ดคดี อาญาฟอก เ งิ น ได้
จ านวน 3 ราย   

ผลลพัธท์ีไ่ด ้
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    ๑. แต่งตั้งชุดปฏิบัติการ
สืบสวนสอบสวนตรวจสอบ
เส้นทางการเงิน ตรวจค้น ยึด
อายัดทรัพย์สิน และด าเนิน
คดีอาญาฟอกเงินกับผู้กระท า
ผิดในเขตพ้ืนที่ ๑๒ จังหวัด
ภาคอีสานเหนือ 
   ๒. เป้าหมายคดีแพ่ง จ านวน 
๗๐ คดี และคดีอาญา จ านวน 
๘ คด ี

 
 

 

   1. สามารถสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานในคดี
ความผิดมูลฐานได้จ านวน 
108 คดี และน าไปสู่การยึดอายัด
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินพ.ศ. 2542 จ านวน  
1 0  ค ดี  ท รั พ ย์ สิ น มู ล ค่ า
11,442,460 บาท 
   2 .  ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ค ดี 
ตามความผิดทางอาญาฐาน
ฟอกเงิน จ านวน 11 คดี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

กองบงัคบัการสบืสวนสอบสวนต ารวจภธูรภาค ๔  

วตัถปุระสงค ์

เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในการ
ด าเนินคดี กับผู้กระท าผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิด
มูลฐานการฟอกเงินในเขตพ้ืนที่ ๑๒ จังหวัดภาคอีสานเหนือ 
 

 

แผน 

 

ด าเนินการส่งเรื่องและรายงาน
การสืบสวนสอบสวนคดีความผิด
ฐานฟอกเงินให้ส านักงาน ปปง.  
เพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัติป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการฟอก เ งิ น ได้
จ านวน 10 เรื่อง 

 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้ผล 
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แผน 

ผล 

ผลลพัธท์ีไ่ด ้

 

 
  

 
 

 
 

สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนเครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

ประชาชน เยาวชนเครือข่ายภาคประชาชน เกิดความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการฟอกเงินไม่หลงเป็น
เหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระท าความผิด และมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระท าความผิด
ให้แก่ส านักงาน ปปง. เพ่ือลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วตัถปุระสงค ์

    

 ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน จ านวน ๑,๘๐๐ คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

 
 

 ส านักงาน ปปง. ได้เผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูงแก่ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชน จ านวน ๑๘ ครั้ง ในพ้ืนที่ ๑๘ จังหวัด 
รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ๑,๘๐๐ คน ซึ่งผลจากการประเมินผล พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับส านักงาน ปปง. คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๐  
 
 

 ประชาชน เยาวชนเครือข่ายภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินเพ่ิมมากขึ้น  
เกิดความตระหนักรู้ถึงภัยของการฟอกเงิน และสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ต่อชุมชน และแจ้งเตือนให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ไม่หลงตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ รวมทั้งยังสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการ 
มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้กระท าความผิดให้แก่ส านักงาน ปปง. ผ่านทางช่องทางสายด่วน ๑๗๑๐ 
จดหมาย อีเมล์ เป็นต้น  
     นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือสนับสนุนการป้องกันการฟอกเงินและ  
ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ปปง. ซึ่งมีอาสาสมัครร่วมเป็นเครือข่ายกับส านักงาน ปปง. 
จ านวน ๑๓๐ คน 
 

โครงการเผยแพรค่วามรูก้ฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม 

การฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทาง

การเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย และการแพรข่ยายอาวธุทีม่อีานภุาพท าลายลา้งสงู 

ส านกังาน ปปง. (กองสือ่สารองคก์ร) 

 



 ๑๗ 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท า

แนวทางการสนับสนุนโครงการ 
๒. แนวทางการสนับสนุน 

โครงการ  
 

กองทุนฯ สามารถสนับสนุน
โครงการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

 

๑ .  จั ด ท า แ น วท า ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
 

 แนวทางการสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ได้ก าหนดวงเงินสนับสนุนโครงการแยกตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑ 
และ ข้อ ๒ เป็นเงิน ๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐ และ
โครงการตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓ เป็นเงิน ๒๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔๐ ของวงเงินท้ังหมด (วงเงินได้รับอนุมัติจัดสรรจ านวน 
๗๐ ล้านบาท) 

  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

๓.  ร้อยละของความสามารถ 
ในการจ่ายเงินตามมาตรา ๕๙/๑ 

๔. ระดับความส าเร็จของแผนงาน
หรือโครงการที่กองทุนฯ ให้การ
สนับสนุน 

๕. จ านวนคดี/เรื่องที่ส่งให้กับ
ส านักงาน ปปง. เพื่อด าเนินการกับ
ทรัพย์สิน 

ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร มี
ประสิ ทธิ ภ าพ  ประสิ ทธิ ผล 
ตามที่ก าหนด 

๒. การบริหารงบประมาณโครงการ
และการติดตามผล 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองทุนฯ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(เพิ่มเติม) ในส่วนของงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเ งิน  มาตรา  ๕๙/๑ รวม เป็น เ งิน 
๖๐,๖๔๒,๒๖๐ บาท โดยก าหนดแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมฯ
ตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) ร้อยละ ๕๐.๑๔ เป็นเ งินจ านวน 
๓๐,๔๐๖,๐๓๙.๑๙ บาท โดยมีผลการสนับสนุนส่งเสริมฯ  
เป็นเงินจ านวน ๓๓,๓๙๒,๔๙๖.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๙.๘๒  

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 
 บรรลุผลสูงกว่า 
     เป้าหมาย 

 
 



 

๑๘       
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กลยุทธที่ ๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ของกองทุนฯ แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
๖ .  ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร 
จัดกิจกรรมเพื่ อประชาสัมพันธ์ 
ของกองทุนฯ 
๗. ร้อยละของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ 
เพิ่มขึ้น 
๘.  เครื อข่ าย เพิ่ มขึ้ นอย่ างน้อย  
๒ เครือข่าย 
 

กลุ่ม เป้าหมายได้รับทราบ
ข้อมู ลข่ าวสาร เกี่ ย วกับการ
ด าเนินการของกองทุนผ่านสื่อ 
ในช่องทางที่หลากหลาย 

 
 

๓. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ 
แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 

๑. จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ส านักงาน ปปง. 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคดี 
กระทรวงยุติธรรม และสมาคมธนาคาร ซึ่งมีจ านวนเป้าหมาย
เป็นไปตามที่ก าหนด 

๒. การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้  เข้าใจการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 
การสัมมนาฯ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจของ
กองทุนฯ รวมทั้ง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการขอรับเงิน
สนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ ที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยพิจารณาผลจากแบบประเมินโครงการฯ พบว่า 
ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจฯ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๘.๒๑ และหลังการเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้   
ความเข้าใจฯ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙ และสามารถ 
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐  

  บรรลุ 

 ไม่บรรลุ 

 
 
 
 
 



 

๑๙       
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กลยุทธที่ ๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดต่าง ๆ ของกองทุนฯ แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
   ๓. การด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมของกองทุนฯ 

ส่งผลให้กองทุนสามารถเสริมสร้างและขยายเครือข่าย 
ความร่วมมือจากหน่วยงานใหม่ที่เสนอโครงการเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขึ้น ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ต ารวจภูธรภาค ๓ 
๒) กองบั งคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค ๕  
๓) ต ารวจภูธรภาค ๗  ๔) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และ  
๕) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมากกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ฯ 
ประจ าปีบัญชี  ๒๕๖๒ ที่ ก าหนดให้มี เ ครือข่ าย เพิ่มขึ้น  
๒ หน่วยงาน  

     ผลการด าเนินงานฯ สามารถตอบเป้าหมายตัวช้ีวัดตาม
เกณฑ์วัดผลการประเมินตามบันทึกข้อตกลงฯ ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๒ ตัวช้ีวัดย่อยที่  ๓.๒ ระดับความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ท่ีก าหนดให้มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/เครือข่าย มากกว่าร้อยละ ๘๕ เข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ และวิธีเสนอขอรับการสนับสนุน  
ได้คะแนนเทียบเท่าระดับ ๔ ซึ่งผลจากแบบประเมินโครงการ
สัมมนาฯ ก่อนและหลังพบว่า ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนินงานกองทุนฯ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙ 

  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 
 
 



 

๒๐       
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจและมาตรฐานที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ ๑  ทบทวน/จัดท าโครงสร้างการบริหารกองทุนฯ ที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานได้ตามพันธกิจและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
๙. ระดับความส าเร็จในการทบทวน
โครงสร้างการบริหารกองทุนฯ อัตรา  
และค าบรรยายลักษณะงาน 
๑๐. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ตั ว ช้ีวัดรายบุคคลสอดคล้องกับ
เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ก า ร
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน/มีการน า
ผลการประเมินไปใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

    การด าเนินงานตามภารกิจ
ของกองทุนบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจที่ก าหนด 

๔. ทบทวนโครงสร้ างการบริหาร
กองทุนฯ  อั ต ร า  และค าบรรยาย
ลักษณะงาน 

๕. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล 

๑. กองทุนฯ มี โครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและค าบรรยายลักษณะงานแล้วเสร็จ
และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียน 
และกระทรวงการคลัง  

๒. ก าหนดตัวช้ีวัดในบุคลากรทุกระดับของทุนหมุนเวียนและ
ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
จากผลประเมินในการพิจารณาผลตอบแทน/เลื่อนขั้น/ 
เลื่อนต าแหน่ง น าไปใช้ในการประกอบการพิจารณาจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
ที่สอดคล้องกับพันธกิจของกองทุนฯ 

 

  ทิ ศ ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เป้ าประสงค์ที่ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจ
ของกองทุนฯ 
 

๖. จัดท าทิศทางยุทธศาสตร์และ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของ
กองทุนฯ 

 กรอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จัดตั้ง และพันธกิจของกองทุนฯ เพื่อน าไปใช้
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในการทบทวนและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี ของกองทุนฯ 

  บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 



 

๒๑       
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจและมาตรฐานที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 

๑๒.  ระดับความส า เ ร็ จ ในการ
ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชีของ
กองทุนฯ 

มีการทบทวน/จัดท า แผน
ยุ ท ธศ าสตร์ กอ งทุ นฯ  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  

 
 

๗. ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าป ี

     กองทุนฯ มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๒ ที่ก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

๑๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี 
 

   กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี 
 

๘. ทบทวน/จัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี 

    กองทุนฯ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ เป็นเครื่องมือ
ในการสนับสนุนภารกิจ  โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริหารจัดการ 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

๑๔. ระดับความส าเร็จในการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้ตาม
เป้าหมาย 

   แผนบริหารความเสี่ยง และ
คู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มี
องค์ประกอบที่ดีอย่างครบถ้วน 

๙. การจัดท าระบบบริหารความเสี่ยง
ของกองทุนฯ 

  แผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่มี
องค์ประกอบที่ดีอย่างครบถ้วน 

  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 

๑๕. จ านวนกฎหมาย หรือระเบียบ 
หรือหลักเกณฑ์ ที่ได้มีการทบทวน/
ปรับปรุงจ านวน ๑ ฉบับ 
๑๖. คู่มือการด าเนินงานตามภารกิจ
ของกองทุนฯ 

   กองทุนฯ มีกฎหมาย ระเบียบ 
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ชั ด เ จ น เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการปฏิบั ติ ง าน 
ได้อย่างถูกต้อง 

๑๐.  ปรับปรุ ง  กฎ ระ เบี ยบและ
หลักเกณฑ์ให้สอคล้องกับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 
๑๑.จัดท าคู่มือการด าเนินงานตาม
ภารกิจของกองทุนฯ 

   บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 

 

 



 

๒๒       
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : เพ่ิมศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได้ตามเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯและเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
๑๗. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

มี การจั ดท า/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

๑๒. จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

     บุคลากรของกองทุนฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความรู้เพื่อรองรับกับภารกิจ โดยการสร้างองค์ความรู้ 
(KM)  ส่ ง เสริมและพัฒนาทักษะของบุคคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญตามบทบาทของในแต่ละต าแหน่ง เพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนด  

  บรรลุ 
  ไม่บรรลุ 



 

๒๓ 

 
 

รายงานงบแสดงฐานะการเงนิของกองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุ ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งตามมาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ดังนี้ 

๑. สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด  
การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการด าเนินการนั้น 

๒. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ และ  
การให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
และการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๓. ด าเนินกิจการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีสถานที่ตั้ง เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงเรียก กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่า “กองทุน” 

หมายเหตุ ๒ เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

รายงานการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวง 
การคลังก าหนด และแสดงรายการในงบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๕๗ ลงวันที่  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ องค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้ ๑) งบแสดงฐานะการเงิน ๒) งบแสดงผลการด าเนินงาน 
ทางการเงิน ๓) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๔) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ๕) รายงาน
ฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน และ ๖) รายงานรายได้แผ่นดิน 

รายงานการเงินนี้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย
การบัญชีรายงานการเงินมีรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป 
 



 

๒๔       
 

 
กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

 

หมายเหตุ ๓ มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่   

 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้  
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต 
   มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  ๑ เรื่อง การน าเสนองบการเงิน 
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  ๓ เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 
              ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  ๕ เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๓ เรื่อง สัญญาเช่า 
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๔ เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์สินเพื่อการลงทุน 
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๓๑ เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  - นโยบายการบัญชีภาครัฐ   เรื่อง เงินลงทุน 
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปัจจุบันที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
   - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน 
 ผู้บริหารของกองทุนได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่  
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อรายงานการเงินส าหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว 
 
 
 
  



 

๒๕       
 

กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ ๔ สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 ๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  เงินสดในมือเป็นเงินสดนอกจากที่ กองทุน ถือไว้ เพ่ือใช้จ่ ายส าหรับการด าเนินการปกติ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนแล้ว รวมถึงส่วนที่กองทุนได้รับไว้เพ่ือรอน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  
ซึ่งไม่สามารถน าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของกองทุนได้ 
  เงินฝากคลัง เป็นเงินที่กองทุนฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก าหนดตามกฎหมาย โดยไม่มี
ดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ ากัดในการใช้จ่าย 
  รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก าหนด 
ทีจ่ะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน ๓ เดือน เช่น เงินฝากประจ า บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงก าหนดใน ๓ เดือน 
 ๔.๒ ลูกหนี้ระยะสั้น 

  ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในกองทุนให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงิน 
ไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ โดยรับรู้ลูกหนี้
ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 ๔.๓ ลูกหนี้ระยะยาว 

  ลูกหนี้ของกองทุน ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วน
ภายในระยะบัญชี อีก ๑๒ เดือนข้างหน้า  
 ๔.๔ วัสดุคงเหลือ 

  วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่มีไว้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า 

๔.๕ อุปกรณ์ 

 อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
 ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค านวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ดังนี้ 

 อายุการใช้งาน 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ๔ ปี  
 ครุภัณฑ์ส านักงาน  ๘  ปี  
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๓  ปี  
 
 



 

๒๖       
 

กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

๔.๖ ทุนของกองทุน 

  ทุนได้มาจากเงินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินส่วนที่เป็นเงินที่ได้จากการยึด ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ตั้งแต่วันที่ 
๒ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
มีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งน าฝากรวมอยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กองทุนได้รับโอนมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 ๔.๗ การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการยึดทรัพย์ รับรู้เมื่อได้รับเงินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินส่วนที่เป็นเงินที่ได้จากการยึด 
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 รายได้อ่ืน รับรู้เมื่อมีสิทธิที่จะได้รับเงินนั้นเกิดขึ้น 
 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค เป็นรายได้จากการโอนเงินและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนนอกจาก
หน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ ากัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับ
ความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้นเกิดขึ้นหรือตามเกณฑ์การค านวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น 
 ๔.๘ การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

  ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
หมายเหตุ ๕ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

              หน่วย : บาท 

 ๒๕๖๒ ๒๕๖๑ 

เงินฝากคลัง ๑๘๗,๓๘๙,๔๓๐.๗๖ ๑๓๓,๙๒๕,๘๙๗.๐๓ 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๑๘๗,๓๘๙,๔๓๐.๗๖ ๑๓๓,๙๒๕,๘๙๗.๐๓ 
 

   

    
 
 
 

 



 

๒๗       
 

กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ ๖ ลูกหนี้ระยะสั้น 

                           (หน่วย : บาท) 
 ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 
ลูกหนี้ระยะสั้น -  ๑๔,๙๙๙,๙๙๕.๔๗ 
รวมลูกหนี้ระยะสั้น -  ๑๔,๙๙๙,๙๙๕.๔๗ 

 ลูกหนี้ระยะสั้นเป็นเงินรอเรียกคืนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) 
เนื่องจากส านักงานน าเงินที่ได้รับจากกองทุนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ (๑) ไปจ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงาน โดยไม่สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว  
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่า ส านักงานต้องคืนเงินที่ได้รับแก่กองทุน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยลาภมิควรได้  
หมายเหตุ ๗ ลูกหนี้ระยะยาว 

  (หน่วย : บาท) 
 ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 
ลูกหนี้ระยะยาว ๑๓,๙๗๙,๒๓๔.๗๘  - 
รวมลูกหนี้ระยะยาว ๑๓,๙๗๙,๒๓๔.๗๘  - 

 ลูกหนี้ระยะยาว เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการจัดประเภทลูกหนี้ระยะสั้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน 
ที่จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในรอบระยะเวลาบัญชีอีก ๑๒ เดือนข้างหน้า ได้แก่ เงินรอเรียกคืนจากส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) เนื่องจากส านักงานน าเงินที่ได้รับจากกองทุนตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่าย
เงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ (๑) ไปจ่ายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน โดยไม่สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่า ส านักงานต้องคืนเงินได้รับ
แก่กองทุนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยลาภมิควรได้ ซึ่งได้มีการติดตามทวงถามแล้ว ขณะนี้  
อยู่ระหว่างการด าเนินการของกองกฎหมาย ส านักงาน ปปง. 

 

 
 



 

๒๘       
 

กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ ๘ วัสดุคงเหลือ 

                      (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 

วัสดุคงเหลือยกมา ๑๐๗,๕๙๙.๐๗  ๕๓,๑๘๓.๓๘ 

บวก ซื้อระหว่างงวด ๑๒๑,๓๙๒.๒๐  ๑๕๔,๗๕๗.๑๗ 

วัสดุคงเหลือที่มีไว้ใช้ ๒๒๘,๙๙๑.๒๗  ๒๐๗,๙๔๐.๕๕ 

หัก วัสดุใช้ไประหว่างงวด ๑๑๗,๗๕๕.๒๐  ๑๐๐,๓๔๑.๔๘ 

วัสดุคงเหลือปลายงวด ๑๑๑,๒๓๖.๐๗  ๑๐๗,๕๙๙.๐๗ 

หมายเหตุ ๙ อุปกรณ์ 

                       (หน่วย : บาท) 

     ๒๕๖๒      ๒๕๖๑ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๒๕,๒๑๔.๐๐  ๑๒๕,๒๑๔.๐๐ 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๒๓,๘๖๗.๑๖  ๑๐๙,๒๓๕.๗๔ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ – สุทธิ    ๑,๓๔๖.๘๔  ๑๕,๙๗๘.๒๖ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๓๕,๘๐๐.๐๐  ๖๗,๐๐๐.๐๐ 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์ส านักงาน   ๔๖,๒๕๖.๕๖  ๓๑,๑๙๐.๔๑ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน – สุทธิ ๘๙,๕๔๓.๔๔  ๓๕,๘๐๙.๕๙ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๒๖,๒๑๕.๐๐  ๒๖,๒๑๕.๐๐ 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม – ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๑๖,๕๙๐.๘๗    ๗,๘๕๒.๕๓ 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว– สุทธิ   ๙,๖๒๔.๑๓  ๑๘,๓๖๒.๔๗ 

รวมอุปกรณ์ – สุทธิ ๑๐๐,๕๑๔.๔๑  ๗๐,๑๕๐.๓๒ 

 

 

 



 

๒๙       
 

 
กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

หมายเหต ุ๑๐ สินทรพัย์หมนุเวยีนอืน่ 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน จ านวน ๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท เป็นทรัพย์สินที่ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินน าส่งเข้ากองทุน เนื่องจากศาลมีค าสั่งให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าของทรัพย์ แต่ไม่มีผู้มาขอรับทรัพย์สินนั้นคืน
ภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งและหากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน 
ทั้งนี้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนเรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นจ านวนเงิน 
๓๑,๐๖๐.๐๐ บาท โดยได้บันทึกบัญชีราคาทุนไว้ในบัญชีรายได้จากการยึดทรัพย์ จ านวน ๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท 
และบันทึกก าไรจากการขายทอดตลาดไว้ในบัญชีรายอื่น จ านวน ๑๕,๓๖๐.๐๐ บาท 

หมายเหตุ ๑๑ ทุนของกองทุน 

 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งมอบเงินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินส่วนที่เป็นเงินที่ได้
จากการยึดตามมาตรา ๔๘ เพ่ือส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินเพ่ือเป็นทุนตั้งต้นของ
กองทุน จ านวน ๒๙,๕๖๒,๕๑๘.๔๔ บาท  

หมายเหตุ ๑๒ รายได้อื่น  

  (หน่วย : บาท) 

 ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 

รายได้อ่ืน ๕,๒๐๘,๙๓๗.๖๔  ๑๕,๑๓๑,๓๐๐.๓๖ 

 รวมรายได้อื่น ๕,๒๐๘,๙๓๗.๖๔  ๑๕,๑๓๑,๓๐๐.๓๖ 

หมายเหตุ ๑๓ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 

 (หน่วย: บาท) 
                     ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 
ค่าตอบแทนพนักงานกองทุน ๑,๒๙๓,๖๙๐.๐๐  ๘๙๕,๖๘๐.๐๐ 
ค่าล่วงเวลา ๑๒,๗๖๐.๐๐  ๒๑,๒๔๐.๐๐ 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕๑,๖๗๕.๐๐  ๓๖,๐๐๐.๐๐ 
กองทุนเงินทดแทน ๑๑๗.๐๐  - 
     รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑,๓๕๘,๒๔๒.๐๐  ๙๕๒,๙๒๐.๐๐ 



 

๓๐       
 

กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ 

ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 

หมายเหต ุ๑๔ คา่ใชส้อย 

 
 (หน่วย: บาท) 
                     

 ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 
ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ ๔๐,๖๓๕.๐๐    ๖,๕๒๗.๐๐ 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา -    ๖,๓๑๓.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๘๘,๘๐๐.๐๐  ๙๑,๕๐๐.๐๐ 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ๑๖,๖๘๐.๐๐  - 
ค่าประชาสัมพันธ์ -    ๑๓,๕๐๐.๐๐ 
ค่าจ้างท่ีปรึกษา ๓๐๐,๓๐๐.๐๐  ๑๒๘,๗๐๐.๐๐ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง        ๙๖๐.๐๐      ๑,๒๖๐.๐๐ 
ค่าท่ีพัก     ๑,๖๐๐.๐๐      ๔,๘๐๐.๐๐ 
ค่าพาหนะ     ๓,๒๕๙.๙๐    ๒๔,๘๕๘.๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๔๕๒,๒๓๔.๙๐  ๒๗๗,๔๕๘.๐๐ 

 
หมายเหตุ ๑๕ ค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค 

 ในงวดปี ๒๕๖๒ กองทุนได้จ่ายเงินอุดหนุนส าหรับโครงการต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานได้ยื่นขอรับการสนับสนุน 
ประกอบด้วย  
 (หน่วย: บาท) 

                     ๒๕๖๒  ๒๕๖๑ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๔๗,๕๖๖,๔๔๑.๒๒   ๓๖,๘๗๓,๔๘๕.๕๙ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑๒,๒๒๓,๔๘๐.๐๐   ๑๙,๒๐๕,๔๕๕.๐๐ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ -    ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๕๙,๗๘๙,๙๒๑.๒๒  ๕๗,๕๗๘,๙๔๐.๕๙ 

  
 

 
 
 



 

๓๑ 

  

 
 



 

๓๒       
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

๓๓       
 

 
 

 

            

  



 

๓๔       
 

 
                        

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์

วิธีการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อวันพฤหัสบดีที่  

๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑-๓ ชั้น ๙ โรงแรมไอบสิ กรุงเทพ สยาม  โดยโครงการ

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงิน 

จากกองทุนฯ และเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ ตลอดจน 

การประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ข้อมูลข่าวสารของกองทุนฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวธิีการขอรบั

เงินสนับสนุนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  

 

 

 

 



 

๓๕       
 

      
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนนิโครงการที่ไดร้บัเงนิสนบัสนนุ 

จากกองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 



 

๓๖       
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเผยแพรค่วามรูก้ฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 
                                             
                                                                     
                                                                      
 

                                                       
 



 

๓๗       
 

 
 
 
 
โครงการบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วกบัพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ต ารวจภธูรภาค ๑ 

 
 
     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๘       
 

 
 

 
 
 

                                   
     
          



 

๓๙       
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

๔๐       
 

 

หนว่ยงานทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุเงนิจากกองทุนฯ 

ตัง้แตป่งีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังานปอ้งกนัและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิ 

กรมสอบสวน 

คดพีเิศษ 

ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

มีหน่วยงานภายใต้ในสังกัดที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการฯ ดังนี ้
(๑) ต ารวจภูธรภาค ๑         
(๒) ต ารวจภูธรภาค ๓ 
(๓) ต ารวจภูธรภาค ๗  
(๔) ต ารวจภูธรภาค ๙ 
(๕) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค ๔ 
(๖) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ต ารวจภูธรภาค ๕ 
(๗) กองบังคับการต ารวจนครบาล ๖  
(๘) กองบังคับการปราบปราม  
(๙) กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๑๐) กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว  
(๑๑) กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
(๑๒) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
(๑๓) ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑๔) ศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง  
(๑๕) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 



 

๔๑       
 

  



 

๔๒       
 

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณ 

กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

๑. หลกัการและเหตผุล 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านการสนับสนุนเงินกองทุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถน า ทรัพยากร 
มาใช้ได้ทันเวลา คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ส่วนกองทุน บส. จึงได้จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
๒. หลกัเกณฑ ์ประเภทคา่ใชจ้า่ย และเงือ่นไขในการใหก้ารสนบัสนนุหรอืสง่เสรมิ 

๒.๑ หลกัเกณฑใ์นการสนบัสนนุหรอืสง่เสรมิ  

  กองทุนฯ จะให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
หรือภารกิจที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมเงินจากกองทุนฯ 
ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอื่น หรือ ในการสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอ่ืนแต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการกองทุนฯ 

๒.๒ ประเภทค่าใช้จ่ายของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่จะได้รับการสนับสนุน  

ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้ 

                     ๒.๒.๑ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การตรวจค้น การยึด
หรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ผู้เก่ียวข้องและประชาชนในการด าเนินการ นั้น 
 ๒.๒.๒ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และ
การให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ และ 
การด าเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒.๒.๓ เพื่อด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๒.๓ เงื่อนไข 

 ๒.๓.๑ โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนฯ แล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุนมีข้อผูกพันที่จะต้อง
ด าเนินงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย และกองทุนฯ มีสิทธิระงับการสนับสนุนหรือส่งเสริมงวดหนึ่งงวดใดหรือทั้งหมดได้  
หากไม่สามารถด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 ๒.๓.๒ เบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ เป็นงวด ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแผนงานฯ (ถ้ามี) 
 ๒.๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ของส านักงาน ปปง. 
 ๒.๒.๔ กองทุนฯ มีอ านาจติดตามผลการด าเนินงานจากเจ้าของโครงการได้ตามที่เห็นสมควรหรือ 
เท่าที่จ าเป็น เพื่อน าผลการรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเป็นระยะ ๆ 
 
๓. วธิกีารและขัน้ตอนในการขอรบัการสนบัสนนุ 
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๓.๑ การเขยีนแผนงาน โครงการ 

 ผู้ขอรับการสนับสนุนเขียนแผนงาน โครงการที่สามารถปฏิบัติได้จริง โดยพิจารณา ดังนี้  
หัวข้อ ค าอธิบาย 

๑. ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการผู้ขอรับ 
การสนับสนุน 

ระบุชื่อหน่วยงานระดับส่วนงาน กอง/ศูนย์/กลุ่ม หรือหน่วยงานของรัฐ  
ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอ และการด าเนินโครงการ เพื่อสะดวกแก่การ
ประสานงาน การตรวจสอบ และการติดตามประเมินผล 

๒. หลักการเหตผุลและความจ าเป็นของ
แผนงาน โครงการ หรือภารกิจ 

อธิบายหลักการและเหตุผลในการเสนอโครงการ ที่สอดคล้องกับภารกิจ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาพปัญหา ความจ าเป็น 
ในการด าเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ได้
ด าเนินโครงการ สามารถยกทฤษฎีต่าง ๆ หรือตัวอย่างที่ เคยประสบ
ความส าเร็จในอดีตเข้ามาสนับสนุน หากเคยด าเนินโครงการในท านอง
เดียวกันมาแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ของการเขียนโครงการ 
๔. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทุน การป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ 

อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ 
อย่างไรให้ชัดเจน 

๕. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาว             
ของส านักงาน ปปง. 

อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่ามีความสอดคล้องและจะสามารถ 
ช่วยให้บรรลุยุทธศาสตร์ระยาวของส านักงาน ปปง. ในข้อใด อย่างไร 

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

 

    ๖.๑ ผลผลิต (output)     หมายถึง ผลที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการที่ให้ ผลผลิตของ โครงการหรือผลที่ได้ภายหลังจากที่ได้
ด าเนินการตามโครงการแล้ว ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ว่า “ได้รับอะไรจาก
การท าโครงการที่ขอรับ การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ”) โดยก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดที่วัดได้ในเชิงปริมาณ (วัดได้เป็นรูปธรรม) ที่จะต้องน าไปใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

    ๖.๒ ผลลัพธ์ (outcome) หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
และสิ่งแวดล้อม จากการใช้ประโยชน์จากการจัดท าผลผลิตขึ้นมา เช่น  
ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ประสิทธิภาพการท างาน 
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ว่า “ท าไมจึงมีการด าเนินการเพื่อให้
ได้ผลผลิต” โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้ในเชิงปริมาณ (วัดได้ 
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หัวข้อ ค าอธิบาย 
เป็นรูปธรรม) หรือ สามารถอธิบายได้ในเชิงคุณภาพ ที่จะต้องน าไปใช้ 
ในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

    ๖.๓ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) หมายถึง การก าหนดการตรวจวัดความส าเร็จของผลิตโดยมีค่า/เกณฑ์วัด    
และหน่วยวัดชัดเจนที่ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสมสามารถวัดได้อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างน้อย ๔ มิติ คือ ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ประเมินผลได้ 

    ๖.๔ ผลกระทบ (Impact) ระบุผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง ที่คาดว่าจะได้เมื่อสิ้นสุดโครงการทั้งทางตรง             
และทางอ้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

๗. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น             
ในการด าเนินโครงการและแนวทางในการ
ป้องกัน 

เพื่อให้ผู้ด าเนินโครงการประเมินความเสี่ยง และมีความพร้อมในการด าเนิน
โครงการ โปรดระบุถึงปัญหาและอุปสรรค เฉพาะที่ส าคัญๆ ในการด าเนิน
โครงการ พร้อมแนวทางในการป้องกันพอสังเขป 

๘. แนวทางในการติดตามประเมินผล ระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่าจะมีการติดตามประเมินผลได้อย่างไร  
การประเมิน ควรมีการประเมินระหว่างการด าเนินโครงการ และ การประเมิน
หลังโครงการ เสร็จสิ้น (หรือในบางกรณีอาจต้องมีการประเมินผลก่อนการ
ด าเนินโครงการ เช่น โครงการอบรมเพิ่มความรู้ ควรมีการประเมินความรู ้
ผู้เข้าอบรม ก่อนและหลังโครงการอบรม เป็นต้น และจะต้องมีการวัดผล
ผลิตและผลลัพธ์ที่ระบุไว้ด้วย) 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการฯ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๐. ด้านงบประมาณ ระบุเหตุผลที่ต้องของบประมาณจากกองทุนฯ พร้อมแนบเอกสารที่แสดง 
ให้เห็นว่าไม่ได้การจัดสรรงบประมาณปกติ เพื่อประกอบการพิจารณา ยกเว้น
โครงการเร่งด่วน  

๑๑. จ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมจากกองทุน 

ระบุจ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือ
แผนการใช้จ่ายเงินที่ขอรับการสนับสนุนอย่างชัดเจน ทั้งนี้งบประมาณรายจ่าย 
ในการด าเนินการตามโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณ
ปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอ่ืน ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก 
งบประมาณตามปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอ่ืนแต่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ให้แบ่ง
ออกเป็นรายกิจกรรม และมีค่าใช้จ่าย โดยละเอียด แบ่งออกเป็นหมวดหมู่  
เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น 
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หัวข้อ ค าอธิบาย 
๑๒. ข้อมูลพื้นฐานและความพร้อมของ
แผนงาน โครงการ หรือภารกิจ 

ผู้ขอรับการสนับสนุนพิจารณาลักษณะของโครงการ โดยแนบรายละเอียด
ประกอบ การพิจารณา โครงการที่มีลักษณะเป็นการจั ดซื้อจัดจ้าง  
ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก ส่ ว น พั ส ดุ  ทั้ ง นี้  ใ ห้ แ น บ เ ส น อ 
ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์  หรือที่มีชื่อเรียก 
อย่างอื่นที่รับผิดชอบด้านการงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาตาม
ข้อ ๑๔ ด้วย 

๑๓. วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
แผนงาน/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 

     ๑๓.๑ วิธีการด าเนินงาน หมายถึง วิธ ีการด าเนินงานที ่ต ้องปฏิบัติเพื ่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์
โครงการ 

     ๑๓.๒ ระยะเวลาด าเนนิงาน      ระบุระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติโครงการ จนถึง               
ผู้ขอรับการสนับสนุนจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
     ทั้ งนี้  โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างให้พิจารณา
ระยะเวลาด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี ให้ครอบคลุม 
เพื่อไม่ให้กระทบกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

     ๑๓.๓ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ 

เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ กรุณาท ารายละเอียด 
ในการด าเนินแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ แยกเป็นกิจกรรมหรือให้มีการ
ระบุวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง วิธีการจัดฝึกอบรม เป็นต้น และระบุระยะเวลาเริ่มต้น
เมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใดตลอดจนระยะเวลาส่งมอบงวดงาน (ถ้ามี) โดยตาราง
ระยะเวลา สามารถปรับให้เหมาะสมกับระยะเวลาด าเนินการได้ เช่น  
หากโครงการมีระยะเวลาทั้ งสิ้น ๑ เดือน สามารถปรับช่วงระยะเวลา 
เป็นรายสัปดาห์ เป็นต้น ในแต่ละกิจกรรมต้องระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ  
และ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย 

๑๔. ผลการพิจารณาจากหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชน มีหน้าที่ควบคุม ดูแล  
ด้านงบประมาณของหน่วยงานผู้ขอรับ
การสนับสนุน 

ระบุว่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ 
แผนงานโครงการ ใดของส านักงาน/หน่วยงาน และการพิจารณาจาก 
ส่วนการงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์หรือที่มีชื่อเรียก 
อย่างอ่ืนที่รับผิดชอบด้านการงบประมาณ เพื่อพิจารณาว่าโครงการ
ดังกล่าวเร่งด่วน ไม่สามารถของบประมาณปกติได้ทัน หรือขอแล้วไม่ได้
รับการสนับสนุนหรือขอแล้วไม่เพียงพอ โดยระบุให้สอดคล้องกับข้อ ๑๐  

๑๕. ผลการพิจารณาแผนงานฯ จาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
ของเอกชน 

หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนงาน โครงการฯ  

๑๖. และ ๑๗. กองทุนฯ ด าเนนิการ 
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๓.๒ การยื่นแบบเสนอแผนงาน โครงการ 

 ๓.๒.๑ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนนุ ในฐานะเจ้าของโครงการ จัดท าแบบเสนอแผนงาน โครงการหรือ
ภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
โดยผ่านการพิจารณาจากส่วนงบประมาณ กองนโยบายและยุทธศาสตร์หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน 
ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการงบประมาณของส่วนราชการนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนฯ และความซ้ าซ้อนในการขอใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๓.๒.๒ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจัดท าหนังสือเสนอต่อประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน ปปง. เพื่อส่งแบบเสนอแผนงาน โครงการ และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
๓.๓ ระยะเวลาในการยื่นแบบเสนอแผนงาน โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

 ๓.๓.๑ กรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไปให้ส่งถึงกองทุนฯ ภายใน
เดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อจัดสรรงบประมาณปีถัดไป 
  ๓.๓.๒ กรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณระหว่างป ีให้ส่งถึงกองทุนฯ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาในเดือนถัดไป ทั้งนี้จะได้รับการพิจารณากรณีที่เป็นโครงการจ าเป็น
เร่งด่วน และกองทุนฯ มีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ 
 ทั้งนี้ แผนงาน โครงการที่เสนอต้องมีความครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน ที่ก าหนด 
๓.๔ เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 

๓.๔.๑ หนังสือน าส่งแบบเสนอแผนงาน โครงการ 
๓.๔.๒ แบบเสนอแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมเงินกองทุนฯ ที่กรอกรายละเอียด

ครบถ้วน ถูกต้อง 
๓.๔.๓ เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโครงการ 

 ๑) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีรายละเอียดข้อก าหนดขอบเขตงานหรือคุณลักษณะ
ส าคัญเฉพาะของครุภัณฑ์ แบบงานโยธา รายละเอียดราคาหรือข้อมูลเปรียบเทียบราคาของพัสดุ ครุภัณฑ์  ทั้งนี้ ต้องผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากส่วนพัสดุหรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการ
นั้นๆ เพื่อให้เห็นถึงความครบถ้วนถูกต้อง และความพร้อมในการด าเนินโครงการได้ทันทีที่ได้รับเงินกองทุน 
  ๒) โครงการที่มีลักษณะเป็นการอบรม/สัมมนา ต้องมีหลักสูตรหรือก าหนดการในการจัดฝึกอบรม/
สัมมนา และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
 ๓.๔.๔ เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณปกติ หรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ 
(ถ้ามี) ยกเว้นโครงการเร่งด่วน 
๓.๕ ระยะเวลาในการยื่นค าขอรับเงิน 

 หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน จัดท าหนังสือเสนอต่อประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อยื่นค าขอรับเงินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ  
หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสละสิทธิในการขอรับการสนับสนุน 
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๓.๖ ขั้นตอนการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 

  
ผู้ขอรับการสนับสนนุ

เสนอโครงการ 

กองทุนตรวจสอบและ 
ให้ความเห็นเบ้ืองต้น 

คณะอนกุรรมการ
กลั่นกรองฯ พจิารณา

กลั่นกรอง 

คณะกรรมการกองทนุ
พิจารณา 

กองทุนจัดท าหนังสือแจ้งผล
การพจิารณา 

ประธานกรรมการกองทนุลงนามตาม
มติคณะกรรมการกองทุนฯ 

ผู้ขอรับการสนับสนนุย่ืน 
ค าขอรับเงินจากกองทุน 

(ภายใน 30 วัน) 

กองทุนเบิกจ่ายและมีหนังสือแจ้งผล  
(ภายใน 15 วัน) 

ผู้ขอรับการสนับสนนุด าเนินโครงการ กรณปีรับแผนให้เสนอ
เรื่องมายังกองทนุฯ ก่อนสิ้นสดุโครงการไมน่้อยกว่า ๓๐ วัน 

ผู้ขอรับการสนับสนนุรายงานความคืบหน้าโครงการทกุเดอืน 
และรายงานสรุปผลการด าเนนิการเมื่อสิน้สดุโครงการ  

(ภายใน ๓๐ วัน) พร้อมคืนเงินเหลอืจ่าย (ถา้มี) 

กองทุนรายงานผลตอ่
คณะกรรมการกองทนุฯ  

เมื่อสิน้สุดโครงการ 

สิ้นสุดกระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการกองทนุฯ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมตั ิ

ภายใน 15 วัน 

อนุมตัิ/ไม่อนุมัต ิ

เห็นชอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

เอกสารครบถ้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค ์

เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์

ผู้ขอรับการสนับสนนุ 
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๓.๗ การด าเนินโครงการ 

 เมื่อรับทราบผลการอนุมัติเงินจากกองทุน ให้ผู้ขอรับการสนับสนุน ทบทวนแผนการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
 ๓.๗.๑ ส าหรับกรณีโครงการที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่งเรื่องให้ส่วนพัสดุหรือส่วนราชการ
ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการนั้นๆ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแนบ
เอกสาร ดังนี้ ๑) ส าเนาหนังสือยื่นค าขอรับเงิน ๒) มติคณะกรรมการกองทุนฯ ๓) ส าเนาแบบเสนอแผนงาน 
โครงการฯ ๔) TOR  
 ๓.๗.๒ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน แผนกิจกรรม และ
แผนการใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัด หากทราบว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน 
และระยะเวลาที่ก าหนด ให้เสนอต่อประธานกรรมการกองทุน เพ่ือประกอบการเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา
อนุมัติปรับแผนต่อไป โดยการขออนุมัติปรับแผนจะต้องเสนอเรื่องมายังกองทุนฯ ก่อนสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า  
๓๐ วัน ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องขออนุมัติปรับแผน/ขยายระยะเวลา เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
๓.๘ การรายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ๓.๘.๑ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน รายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการตามแบบรายงาน
ความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ทุกเดือน 
 ๓.๘.๒ หน่วยงานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน รายงานผลการด าเนินโครงการพร้อมสรุปผลการใช้จ่ายเงิน
ตามแบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ ภายใน ๓๐ วัน เมื่อสิ้นสุดโครงการพร้อมคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)  
โดยแจ้งส่วนการคลังทราบ เพ่ือด าเนินการส่งคืนเงินให้กับกองทุน โดยเร็ว 
๓.๙ การคืนเงินเหลือจ่าย 

 กรณีมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายหลังจากการด าเนินงานเสร็จสิ้นตามแผน หรือจัดซื้อจัดจ้าง และ 
ลงนามสัญญา แล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้แจ้งส่วนการคลังทราบ เพ่ือด าเนินการส่งคืนเงินให้กับกองทุน โดยเร็ว 
ข้อเสนอแนะ 

 ในการเสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ต้องพิจารณาว่าเกี่ ยวข้องกับภารกิจหรือไม่ 
หลักการและเหตุผล รายละเอียดค่าใช้จ่าย ผลผลิต ผลลัพธ์ มีความสอดคล้องกัน 
 รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถศึกษาได้จากคู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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แบบเสนอแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากเงินกองทุนฯ 

ชื่อโครงการ                                                                                                                           . 
(ชื่อโครงการต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เข้าใจง่าย แสดงลักษณะเฉพาะของโครงการที่ท าให้ทราบวา่โครงการเกี่ยวข้อง
กับเรื่องใด) 

๑. ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการผู้ขอรับการสนับสนุน 
(ระบุชื่อหน่วยงานระดับส่วนงาน กอง/ศูนย์/กลุ่ม หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอ และการด าาเนิน
โครงการ เพื่อสะดวกแก่การประสานงาน การตรวจสอบ และการติดตามประเมินผล) 

 หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานเอกชน  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
                   

๒. หลักการเหตุผลและความจ าเป็นของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ 

             
             
      (อธิบายหลักการและเหตุผลในการเสนอโครงการ ที่สอดคล้องกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สภาพปัญหา ความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ และปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่ได้ด าเนินโครงการ สามารถยก
ทฤษฎีต่าง ๆ หรือตัวอย่างที่เคยประสบความส าเร็จในอดีตเข้ามาสนับสนุน หากเคยด าเนินโครงการในท านองเดียวกัน
มาแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร)  

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
             

๔. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ 

 สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัด 
การทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยานหรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการ
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เก่ียวข้องและประชาชนในการด าเนินการนั้น 
             
(อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ อย่างไรให้ชัดเจน)  
 ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสารการ
ประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและการด าเนินการเพื่อสนับสนุน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
             
 (อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ อย่างไรให้ชัดเจน)  
 ด าเนินกิจการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
             
(อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ อย่างไรให้ชัดเจน)  
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๕. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของส านักงาน ปปง. 
             
(อธิบายวัตถปุระสงค์ของโครงการว่ามีความสอดคล้องและจะสามารถช่วยให้บรรลุยุทธศาสตรร์ะยาวของส านักงาน 

ปปง. ในข้อใด อย่างไร)  

๖. ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) และผลกระทบ (Impact) 
 ๖.๑ ผลผลิต (output)   
 (หมายถึง ผลที่ได้รับภายหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการ เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ให้ ผลผลิตของ โครงการหรือ 

ผลที่ได้ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการตามโครงการแล้ว ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ว่าได้รับอะไรจากการท าโครงการที่ขอรับ  
การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ”) โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้ในเชิงปริมาณ (วัดได้เป็นรูปธรรม) ที่จะต้องน าไปใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ)  

 ๖.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
 (หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต และผลกระทบที่มีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และสิ่งแวดล้อม จากการใช้

ประโยชน์จากการจัดท าผลผลิตขึ้นมา เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ประสิทธิภาพการท างานที่เพิ่มขึ้น 
ซึ่งสามารถตอบค าถามได้ว่า “ท าไมจึงมีการด าเนินการเพื่อให้ได้ผลผลิต” โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้ในเชิงปริมาณ  
(วัดได้เป็นรูปธรรม) หรือ สามารถอธิบายได้ในเชิงคุณภาพ ที่จะต้องน าไปใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ)  

     ๖.๓ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
 (หมายถึง การก าหนดการตรวจวัดความส าเร็จของผลิตโดยมีค่า/เกณฑ์วัด และหน่วยวัดชัดเจนที่ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม

สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อย ๔ มิติ คือ ปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประเมินผลได้) 
        ๖.๔ ผลกระทบ (Impact) 

   (ระบุผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลง ที่คาดว่าจะได้เมื่อสิ้นสุดโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

๗. ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการและแนวทางในการป้องกัน 
(เพื่อให้ผู้ด าเนินโครงการประเมินความเสี่ยง และมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ  โปรดระบุถึงปัญหาและอุปสรรค 

เฉพาะที่ส าคัญๆ ในการด าเนินโครงการ พร้อมแนวทางในการป้องกันพอสังเขป)  

๘. แนวทางในการติดตามและประเมินผล  
(ระบุวิธีการประเมินผลให้ชัดเจนว่าจะมีการติดตาม ประเมินผลได้อย่างไร การประเมินควรมีการประเมินระหว่างการ

ด าเนินโครงการ และ การประเมินหลังโครงการเสร็จสิ้น (หรือในบางกรณีอาจต้องมีการประเมินผลก่อนการด าเนิน
โครงการ เช่น โครงการอบรมเพิ่มความรู้ ควรมีการประเมินความรู้ผู้เข้าอบรม ก่อนและหลังโครงการอบรม เป็นต้น และ
จะต้องมีการวัดผลผลิต และ ผลลัพธ์ที่ระบุไว้ด้วย) 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ 
            
๙.๒ ประโยชน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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๑๐. ด้านงบประมาณ 
 ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอ่ืน 
 ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการบางส่วนเป็นเงินจ านวน    บาท  

 ได้รับการสนับสนนุหรือส่งเสริมงบประมาณจากแหล่งอ่ืน (ระบ)ุ  
 - จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน       บาท 
 - แหล่งเงินที่สนับสนุนหรือส่งเสริมงบประมาณ       

๑๑. จ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากกองทุนฯ.........บาท  โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน  ดงันี้ 
 (ระบุจ านวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน โดยมีรายละเอียดการใช้จ่ายเงินหรือแผนการใช้จ่ายเงินที่ขอรับการสนับสนุนอย่าง
ชัดเจน ทั้งนี้งบประมาณรายจ่าย  ในการด าเนินการตามโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอ่ืน ในกรณีที่ได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริม จากงบประมาณตามปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอ่ืนแต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ให้แบ่งออกเป็นรายกิจกรรม และมีค่าใช้จ่ายโดยละเอียด แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ 
เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เป็นต้น) โดยน าเสนอในรูปแบบตารางดังตัวอย่างด้านล่างนี้  

รายการ อัตรา หน่วย งบประมาณ 
   กิจกรรม..... 

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

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

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

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

รวม xx xx XXX 
 

โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการขอรับเงินสนับสนุน 
  เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เนื่องจาก      

๑๒. ข้อมูลพื้นฐานและความพร้อมของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ 
   ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนแนบรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 โครงการที่มีลักษณะเป็นการสืบสวนสอบสวนบังคับใช้กฎหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ปฏิบัติการที่ชัดเจน 
 การจัดชุดปฏิบัติการในแต่ละรายคดี 
 แผนปฏิบัติการ/ขั้นตอนการด าเนินการโดยละเอียด 
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 โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี) 
 รายละเอียดข้อก าหนดขอบเขตงานหรือคุณลักษณะส าคัญเฉพาะของครุภัณฑ์ 
 แบบงานโยธา 
 การก าหนดราคากลางหรือข้อมูลการเทียบราคาของพัสดุ ครุภัณฑ์ 

 โครงการที่มีลักษณะเป็นการอบรม/สัมมนา  
 หลักสูตรหรือก าหนดการในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา 
 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 

   อื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ  

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

               
๑๓.๒ ระยะเวลาด าเนินงาน 

             
 ๑๓.๓ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาด าเนินการ (เดือนที่) ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐   

๑. คณะกรรมการกองทุน
เห็นชอบโครงการและอนุมัติ
งบประมาณ 

            

๒.……………………………             
๓.....................................             
๔.……………………………             
๑๐. จัดท ารายงานสรุปผล
การด าเนินโครงการ 

            

รวม             
(เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ กรุณาท ารายละเอียดในการด าเนินแผนงาน โครงการ หรือภารกิจฯ 
แยกเป็นกิจกรรมหรือให้มีการระบุวิธีการปฏิบัติให้ชัดเจน เช่น รายละเอียด/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง วิธีการจัดฝึกอบรม เป็นต้น และระบุระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใดตลอดจนระยะเวลาส่งมอบงวดงาน (ถ้ามี) 
โดยตารางระยะเวลา สามารถปรับให้เหมาะสมกับระยะเวลาการด าเนินการได้ เช่น หาก โครงการมีระยะเวลาทั้งสิ้น  
๑ เดือน สามารถปรับช่วงระยะเวลาเป็นรายสัปดาห์ เป็นต้น ในแต่ละกิจกรรมต้องระบุ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และ 
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย) 
๑๔. ผลการพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ด้านงบประมาณของหน่วยงานผู้ขอรับ
การสนับสนุน   
   ได้พิจารณาโครงการและด้านงบประมาณ ข้อ ๑๐ แล้ว ขอเรียนว่า  

๑๔.๑            ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอ่ืน   
 ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณปกติของทางราชการบางส่วน  เป็นเงินจ านวน......บาท                      
                  ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมงบประมาณจากแหล่งอ่ืน  

-  จ านวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน                บาท 

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

(ลงชื่อ)                                                .                                 
    ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ 

หรือผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่รับผดิชอบด้านการงบประมาณ 
วันที่                                       . 

๑๕. ผลการพิจารณาแผนงานฯ จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน 
       เห็นชอบ เหตุผล                                                                                                .       
       ไม่เห็นชอบ เหตุผล                                                                                             . 
 
 
  (ลงชื่อ)                                            หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 
  ต าแหน่ง                                         . 
                                    วันที่                                         . 
 
หมายเหตุ ๑. ให้ผู้ขอรับการสนับสนุนรายงานความคืบหน้าในการด าเนินโครงการภายใน วันที่ ๑ ของเดือนถัดไปจนกว่าจะสิ้นสุด 
      โครงการ  
 ๒.  ให้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายภายใน ๓๐ วันหลังจากลงนามสัญญาหรือเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผน  
 ๓. จัดส่งรายงานสรปุผลหลงัสิน้สุดโครงการการด าเนนิโครงการภายใน ๓๐ วัน 

๑๖. ความเห็น/ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  

 
(ลงชื่อ)                                                .                                 
         ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 

                                           วันที่                                         . 
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๑๗. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  มติคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในคราวประชุม   
ครั้งที่                           เมื่อวันที่                           ดังนี้ 
   
   อนุมัติ                                                                             .          
   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก 
                       (  ) ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ยุทธศาสตร์ 
                (  ) เป็นไปตามวัตถุประสงค์/ยทุธศาสตร์แต่ให้น ากลบัไปทบทวนกรณี 
           อ่ืน ๆ (โปรดระบ ุเชน่ ผู้ขอรับการสนบัสนุนได้ยืน่ยนั และยืน่แบบค าขอรับเงนิจากกองทุนฯ น้อยกวา่จ านวนเงนิ 
ที่คณะกรรมการกองทนุฯ อนุมัต)ิ                                                                                                      . 
    
 

(ลงชื่อ)                                                 . 
ประธานกรรมการกองทุนการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วันที่                                     . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๕       
 

เอกสารแนบ ๒ 

แบบรายงานความคืบหน้าการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

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

เดือนที่จะ
ด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 
ที่ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้าหรือไม่เป็นไป

ตามแผน 
แผน ผล แผน ผล 

            

            

            

รวม       

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

๕๖       
 

แบบรายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการ 

ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์โครงการ............................................................................................................................................ 
ระยะเวลา และสถานที่ในการด าเนินโครงการ....................................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................................................................................................. 
หน่วยงานที่รับผดิชอบโครงการ............................................................................................................................. 
งบประมาณ ทีไ่ด้รับการสนับสนนุจากกองทุนฯ เปน็เงินจ านวน ทั้งสิ้น...................บาท 
  รายจ่ายโครงการ จ านวนเงิน......................................บาท มีรายละเอียด ดังนี้ (ตัวอย่างเชน่) 

1. ค่าตอบแทน...........................................บาท 

2. ค่าใช้สอย...............................................บาท 

3. ค่าวัสดุ...................................................บาท 

4. ฯลฯ.......................................................บาท 

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

ระยะเวลา กิจกรรมตามแผน ผลการด าเนนิงาน 
   
   
   

ผลผลติ.................................................................................................................................................................. 
ผลลัพธ์.................................................................................................................................................................. 
ดัชนชีี้วัดความส าเร็จ............................................................................................................................................ 
ผลกระทบ............................................................................................................................................................. 

การประเมินผลการด าเนินโครงการเมื่อเทียบกับแผน 
ประเด็นในการประเมิน ผลการประเมิน 

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

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

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

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



 

๕๗       
 

ประเด็นในการประเมิน ผลการประเมิน 
ผลลัพธโ์ครงการ (  ) ดีกว่าเปา้หมาย  (  ) เปน็ไปตามเป้าหมาย 

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

สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม/ความส าเร็จของโครงการ และความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
อุปสรรค ข้อจ ากัดของโครงการปัญหาในการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
งานทีต่้องด าเนนิการต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
หลักฐานประกอบการรายงานผล (แล้วแต่กรณี) ดังนี้ 
 ภาพประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและก าหนดการ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ส าเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน 
 ระเบียบ/กฎหมายที่อ้างอิงในการเบิกจ่ายเงิน 
 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เชน่ ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน/หนังสือเชิญ
วิทยากร รายงานการประชุม เปน็ต้น 
     
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานสรปุผลการด าเนินการโครงการ มคีวามถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
 
 
          ลงชื่อ...........................................ผู้จัดท ารายงาน 
        (........................................) 
         ต าแหน่ง......................................................... 
 
 
         ลงชื่อ...........................................หัวหน้าหน่วยงาน 
        (........................................) 
         ต าแหน่ง......................................................... 

 



รายงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

กองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

ทีป่รกึษา 

เลขาธกิารคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พลต ารวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท์ 

ผู้ชว่ยเลขาธกิารคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

นางนวลจันทร์  โพธิ์ช่วย 

ผูจ้ดัท ารายงานประจ าปกีองทนุการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

นายสรรเพชญ  แสงเนตรสว่าง 

นางสาวนิภาพร  ปูชตรีรัตน์   

นางเกื้อกูล  พรหมชีวกุล 

นางสาวสร้อยสุวรรณ  น้อยเจริญ 

นายสิริชัย  รุ่งสาคร 

นายเกชา  นวลเปียน 

นางสาววิลาวัณย์  บัวช่ืน 

นางสาวกรกมล  เถาสุวรรณ 

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 


