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ค าน า 
 

  แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ จัดท าขึ้นนเพ่ออชช  
เป็นกรอบชนการด าเนินงานขึองกองทุนฯ โดยเน่นอหาสาระหลักขึองเอกสารฉบับนีนได เสนอถ้งทีอมาและ 
ความจ าเป็น แนวคิดและวิธีการ ขึ อมูลเกีอยวกับปัจจัยแวดล อมและบริบทต่าง ๆ ทีอเกีอยวขึ องรวมถ้งผลการ
ด าเนินงานกองทุนฯ ภายชต แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๐ ตลอดจนบทบาท หน าทีอ 
และโครงสร างการบริหารจัดการกองทุน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพ่ออชห ได มาซ้อ ง 
แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ ทีอมาจากการระดมความคิดเห็นขึองผู ทีอเกีอยวขึ อง  

  ความมุ่งหวังส าคัญประการหน้องชนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ มิได เพียงต องการชห 
เกิดแนวทางการท างานร่วมกันทีอน าไปสู่ผลลัพธ์ด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีอมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรมเท่านันน หากแต่ภายชต กระบวนการทีอเกิดขึ้นนชนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นีน ได ก่อชห เกิด 
การมีส่วนร่วม การระดมความคิดและการแลกเปลีอยนมุมมอง รวมทันง ความเขึ าชจเพ่ออการรับรู ทีอตรงกันเกีอยวกับ
เป้าหมาย และแนวทางการท างานขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีอเป็นไปชนทิศทาง
เดียวกันดังขึ อมูลชนเอกสารฉบับนีน   

  ส่วนกองทุน บส. มุ่งหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
จะเป็นกรอบการด าเนินงานขึองกองทุนฯ ทีอสนับสนุนระบบการท างานด านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินชห เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และพันธกิจ 
ขึองกองทุนฯ รวมทันง การสนับสนุนภารกิจขึอง ส านักงาน ปปง.  
 
   
      ส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
        กันยายน  ๒๕๖๑ 
        
 



๓ 

 

บทที่ ๑ 
บทน า 

 
๑. ความเป็นมา 

 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  จัดตัน งขึ้นนตามมาตรา ๕๙/๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ้องแก ไขึเพิอมเติม โดยพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับทีอ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับชช ตันงแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ชนราชกิจจานุเบกษา เม่ออวันทีอ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนันน จ้งถ่อว่ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ได จัดตันงขึ้นนชนส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตันงแต่วันทีอ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต นไป 

๑.๑ วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีวัตถุประสงค์เพ่ออชช ประโยชน์ชนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ดังนีน 
 ๑) สนับสนุนการด าเนินการเกีอยวกับการส่บสวนสอบสวน การด าเนินคดี  การตรวจค น  
การย้ดหร่ออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ งเบาะแส การคุ มครองพยาน หร่อการอ่อนชดทีอเกีอยวขึ อง
กับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทันงสนับสนุนหน่วยงานอ่อน ผู ทีอเกีอยวขึ องและประชาชนชน 
การด าเนินการนันน 
 ๒) ส่งเสริมความร่วมม่อกับหน่วยงานอ่อน ผู ทีอเกีอยวขึ อง และประชาชนเกีอยวกับการเผยแพร่
และการชห ขึ อมูลขึ่าวสาร การประชุมหร่อการจัดศ้กษาอบรม การร่วมม่อทันงชนประเทศและระหว่างประเทศ 
และการด าเนินการเพ่ออสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๓) ด าเนินกิจการอ่อนทีอจ าเป็นเพ่ออชห บรรลุวัตถุประสงค์ขึองพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๒  ทรัพย์สินของกองทุน 
 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด วยทรัพย์สินดังนีน 

๑) ทรัพย์สินทีอส านักงานน าส่งเขึ ากองทุนตามมาตรา ๕๑ หมายถ้ง ทรัพย์สินทีอเกีอยวกับการ
กระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และศาลมีค าสัองชห ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นขึองแผ่นดิน กรณีทรัพย์สินทีอ
ศาลมีค าสัองชห ตกเป็นขึองแผ่นดินเป็นเงินสดและเงินทีอเกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทีอย้ด หร่ออายัดไว  ชห 
ส านักงานส่งเขึ ากองทุนก้องหน้องและส่งชห กระทรวงการคลังอีกก้องหน้อง แต่ถ าเป็นทรัพย์สินอ่อนชห ด าเนินการตาม
ระเบียบทีอคณะรัฐมนตรีก าหนด1  
  ๒) ทรัพย์สินทีอเก็บรักษาซ้องไม่มีการขึอรับค่นตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ หมายถ้ง 
ทรัพย์สินทีอคณะกรรมการธุรกรรมหร่อเลขึาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีค าสัองย้ด
หร่ออายัดชัอวคราว มีก าหนดไม่เกินเก าสิบวัน และเลขึาธิการส่งเร่อองชห พนักงานอัยการย่อนค าร องขึอชห ศาลมี

                                                                 

1
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขึเพิอมเติมฯ  (ฉบับทีอ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผลบงัคับชช เม่ออวันทีอ ๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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ค าสัองชห ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นขึองแผ่นดิน แต่ชนชันนพนักงานอัยการเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอทีอจะย่อนค าร อง
ขึอชห ศาลมีค าสัองชห ทรัพย์สินทันงหมดหร่อบางส่วนตกเป็นขึองแผ่นดิน จ้งส่งเร่อองค่นมาชห เลขึาธิการ เพ่ออเสนอ
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉัยชีนขึาด เม่ออคณะกรรมการชีนขึาดไม่ชห ย่อนค าร อง
หร่อไม่วินิจฉัยชีนขึาดภายชนสามสิบวันนับแต่วันทีอได รับเร่อองจากเลขึาธิการและถ าไม่มีผู ชดมาขึอรับทรัพย์สิน
ดังกล่าวค่นภายชนก าหนดสองปี นับแต่วันทีอคณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชีนขึาดไม่ชห ย่อนค าร องหร่อไม่วินิจฉัย
ภายชนก าหนดระยะเวลา ชห ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการน าทรัพย์สินนันนส่งเขึ า
กองทุน แต่ถ ามีผู มาขึอรับทรัพย์สินค่นตามกฎหมายอ่อนซ้องสามารถท าได แม เกินกว่าก าหนดสองปีชห ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่นทรัพย์สินนันนแก่ผู มาขึอรับค่น หากไม่อาจส่งค่นทรัพย์สินได ชห ค่นเป็น
เงินจากกองทุนแทน หากไม่มีผู มาขึอรับค่นเม่ออล่วงพ นห าปีชห ทรัพย์สินนันนตกเป็นขึองกองทุน หลักเกณฑ์ 
วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน หร่อเงินชนระหว่างทีอยังไม่มีผู มารับค่นชห เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด 
 กรณีศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามค าร องไม่เป็นทรัพย์สินทีอเกีอยวกับการกระท าความผิดและศาลได 
สัองค่นทรัพย์สินนันน เม่ออไม่มีผู ชดมาขึอรับค่นทรัพย์สินภายชนสองปีนับแต่วันทีอศาลมีค าสัอง ชห ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินน าทรัพย์สินนันนเขึ ากองทุน แต่ถ ามีผู มาขึอรับค่น โดยชช สิทธิขึอรับค่นตามกฎหมาย
อ่อนซ้องสามารถท าได แม เกินกว่าสองปี ชห ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งค่นทรัพย์สินนันนแก่ผู 
มาขึอรับค่น หากไม่อาจส่งค่นทรัพย์สินได ชห ค่นเป็นเงินจากกองทุนแทน และถ าไม่มีผู มาขึอรับค่นเม่ออล่วงพ น
ห าปีชห ทรัพย์สินนันนตกเป็นขึองกองทุน หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน หร่อเงินชน
ระหว่างทีอยังไม่มีผู มารับค่นชห เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด2 
 ๓) ทรัพย์สินทีอมีผู ชห  
 ๔) ทรัพย์สินทีอได รับจากหน่วยงานรัฐไทยหร่อขึองต่างประเทศ 
 ๕) ผลประโยชน์ทีอเกิดจากทรัพย์สินตามขึ อ ๑), ๒), ๓) และ ๔) 
 ทันงนีนทรัพย์สินขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชห เป็นขึองส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่ต องน าส่งคลังเป็นรายได แผ่นดิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินกองทุน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การบริหารจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจ าหน่ายทรัพย์สิน และ  
อ่อน ๆ ทีอเกีอยวขึ องกับการด าเนินกิจการขึองทุนชห เป็นไปตามระเบียบทีอคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินก าหนดโดยความเห็นชอบขึองกระทรวงการคลัง 
 ส่วนค่าชช จ่ายหร่อค่าตอบแทนอ่อนชดซ้องจ าเป็นต องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงาน
เจ าหน าทีอ ขึ าราชการ หร่อเจ าหน าทีอชนการปฏิบัติหน าทีอช่วยเหล่อหร่อสนับสนุนการปฏิบัติหน าทีอเพ่ออชห การ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิองขึ้นน ชห จ่ายจากกองทุน ทันงนีนชห เป็นไปตามระเบียบทีอคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินก าหนดโดยความเห็นชอบขึองกระทรวงการคลัง  

                                                                 

2
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขึเพิอมเติมฯ  (ฉบับทีอ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผลบงัคับชช เม่ออวันทีอ ๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๘ 



๕ 

 

  ปัจจุบันทรัพย์สินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด วย ทรัพย์สิน
ประเภทเงินสดและเงินทีอเกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง และทรัพย์สินทีอเก็บ
รักษา ซ้องไม่มีการขึอรับค่นตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ (บทบัญญัติมาตรา ๕๙/๒ (๑) - (๓)) 

๑.๓  การบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 การด าเนินงานกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ภายชต ความรับผิดชอบขึอง
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ้องประกอบด วย  

๑) เลขึาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประธานกรรมการ  
๒) ผู แทนกระทรวงการคลัง  กรรมการ 
๓) ผู แทนส านักงบประมาณ  กรรมการ 
๔) ผู แทนส านักงาน ปปง.  กรรมการ  
๕) ผู ทรงคุณวุฒิด านการเงิน            กรรมการ 
๖) ผู ทรงคุณวุฒิด านเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
๗) ผู ทรงคุณวุฒิด านกฎหมาย  กรรมการ 
๘) ผู อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน กรรมการและเลขึานุการ  
 (ผู บริหารกองทุน) 

มีอ านาจหน าทีอ ดังต่อไปนีน 

 ๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกีอยวกับการด าเนินงาน
ขึองกองทุน 
 ๒) ก ากับ ควบคุม และบริหารกองทุนชห เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขึองกองทุน 
 ๓) ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขึ อบังคับชช ชนการปฏิบัติงานขึองกองทุน 
 ๔) พิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีขึองกองทุน รายงานงบดุล และรายงานการจ่ายเงิน 
ขึองกองทุนชนปีงบประมาณทีอล่วงมาแล วทีอส านักงานเสนอ 
 ๕) พิจารณาก าหนดต าแหน่งและอัตราค่าจ างพนักงานกองทุน 
 ๖) แต่งตันงคณะอนุกรรมการหร่อคณะท างานเพ่ออช่วยเหล่อหร่อพิจารณาและเสนอความเห็น
ชนเร่อองหน้องเร่อองชด หร่อมอบหมายชห ปฏิบัติการอย่างหน้องอย่างชดตามทีอเห็นสมควร 
 ๗) ด าเนินการด านการเงินการคลังตามแนวทางขึองรัฐ 
 ๘) ปฏิบัติงานอ่อนชดเพ่ออชห เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขึองกองทุน 

๑.๔  โครงสร้างและอัตราก าลังนนการบริหารงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 โครงสร างและอัตราก าลังชนการบริหารงานขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินเพ่ออรองรับการด าเนินงานชนด านต่าง ๆ ประกอบด วยด านนโยบายและแผนงาน ด านการเงินและบัญชี  
ด านกฎหมาย และด านบริหารทัอวไป โดยมีอัตราก าลังจ านวน ๑๔ คน ดังนีน 

๑) ผู อ านวยการส่วนกองทุน เป็นขึ าราชการ ต าแหน่งนักส่บสวนสอบสวนช านาญการพิเศษ 
จ านวน ๑ อัตรา 



๖ 

 

๒) ด านนโยบายและแผนงาน อัตราก าลังจ านวน ๗ อัตรา จ าแนกเป็นขึ าราชการ ต าแหน่ง 
นักส่บสวนสอบสวนช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน จ านวน ๖ อัตรา 

๓) ด านการเงินและบัญชี อัตราก าลังจ านวน ๒ อัตรา จ าแนกเป็นขึ าราชการ ต าแหน่ง 
นักส่บสวนสอบสวนช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี จ านวน ๑ อัตรา 

๔) ด านกฎหมาย อัตราก าลังจ านวน ๒ อัตรา จ าแนกเป็น ขึ าราชการ ต าแหน่งนักส่บสวน
สอบสวนช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนิติกร จ านวน ๑ อัตรา 

๕) ด านบริหารทัอวไป อัตราก าลังจ านวน ๒ อัตรา จ าแนกเป็นขึ าราชการ ต าแหน่งนักส่บสวน
สอบสวนช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งเจ าพนักงานธุรการ  
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ/วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชันนสูง (ปวช./ปวส.) จ านวน ๑ อัตรา 

ทันงนีน คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติอนุมัติโครงสร างการบริหารกองทุนฯ กรอบอัตรา และ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งขึองพนักงานกองทุน ชนคราวประชุม ครันงทีอ ๓/๒๕๖๑ เม่ออวันทีอ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงการคลังพิจารณาชห ความเห็นชอบ 

๑.๕  การรับทรัพย์สิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน 
 การรับทรัพย์สินขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน ปปง.  
ได เปิดบัญชีเงินฝากขึองกองทุนไว ทีอกระทรวงการคลังช่ออบัญชี “กองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน” เพ่ออรับทรัพย์สินทีอเป็นเงินตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด วยกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ อ ๑๒  
 ส่วนการรับทรัพย์สินชนกรณีอ่อน กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะน า
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน       
ทีอถูกย้ด พ.ศ. ๒๕๔๓ มาบังคับชช โดยอนุโลม ทันงนีน ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ อ ๑๙ 
 ส าหรับการจ่ายเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนันนชห จ่ายได ส าหรับ
กรณีดังต่อไปนีน 
 ๑) ค่าชช จ่ายชนการชห ค่นเป็นเงินจากกองทุน เม่ออไม่อาจส่งค่นทรัพย์สินแก่ผู มาขึอรับค่น 
ตามมาตรา ๔๙ หร่อมาตรา ๕๑/๑  
 ๒) ค่าชช จ่ายชนการบริหารงานและการจัดการเกีอยวกับกองทุนทีอก าหนดไว ชนระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๓) ค่าชช จ่ายหร่อค่าตอบแทนอ่อนซ้องจ าเป็นต องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงาน
เจ าหน าทีอ ขึ าราชการหร่อเจ าหน าทีอชนการปฏิบัติหน าทีอ ช่วยเหล่อหร่อสนับสนุนการปฏิบัติหน าทีอเพ่ออชห  
การด าเนินงานตามกฎหมายว่าด วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิองขึ้นน 



๗ 

 

 ๔) ค่าชช จ่ายเป็นค่าจ างและสวัสดิการขึองพนักงานกองทุน 
 ๕) ค่าชช จ่ายอ่อนเพ่ออชห เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขึองกองทุนการป้องกันและปราบปราม      
การฟอกเงิน 

 การเก็บรักษาทรัพย์สินขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชนฐานะ 
ทีอเป็นทุนหมุนเวียน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได เปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  
เพ่ออรองรับเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจ านวน ๑ บัญชี บัญชี 
“กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” รหัสหน่วยงาน ๘๑๓๔ รหัสเจ าขึองบัญชี (รหัสศูนย์ต นทุน) 
๘๐๑๓๔๐๐๐๐๐ รหัสบัญชี เงินฝาก ๐๐๙๘๓ ประเภท ๘๑๐๐ เพ่ออฝากและถอนเงินขึองกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกีอยวกับเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนตามระบบการบริหารการเงิน  
การคลังภาครัฐด วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และเพ่ออความคล่องตัวชนการบริหารกองทุน ชห ส านักงาน
เปิดบัญชีออมทรัพย์ไว กับธนาคารขึองรัฐหร่อธนาคารทีอเป็นรัฐวิสาหกิจ ช่ออบัญชี “รับ-กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน” ภายชนวงเงินและเง่ออนไขึทีอคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินก าหนดโดยความเห็นชอบขึองกระทรวงการคลัง และกรณีการเก็บรักษาทรัพย์สินอ่อนทีอไม่ชช่เงิน  
ทีอศาลมีค าสัองถ้งทีอสุดชห ตกเป็นขึองแผ่นดิน ชห น าระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินทีอถูกย้ดหร่ออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ มาชช บังคับโดยอนุโลม  

๑.๖ การบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์การจ าหน่ายทรัพย์สินและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการของกองทุน   

 ส านักงานมีหน าทีอรับผิดชอบการด าเนินงานขึองกองทุนและมีอ านาจหน าทีอ ดังต่อไปนีน 
 ๑) ปฏิบัติงานธุรการและฝ่ายเลขึานุการขึองคณะกรรมการกองทุน 
 ๒) รับมอบและจัดการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินขึองกองทุน การเบิกจ่ายเงินกองทุน 
รวมทันง การวางระบบการจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินกองทุน 
 ๓) จัดชห มีการจัดท าแผนการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจ าหน่าย
ทรัพย์สินและอ่อนๆ ทีอเกีอยวขึ องกับกองทุน รวมทันงด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินขึองกองทุนชห เกิดประโยชน์ 
 ๔) แต่งตันงพนักงานกองทุน ตลอดจนก าหนดหน าทีอและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานขึอง
พนักงานกองทุน 
 ๕) จัดชห มีการตรวจสอบบัญชีรับและบัญชีจ่ายขึองกองทุน 
 ๖) ประสานงานชนการด าเนินงานกองทุนกับหน่วยงานอ่อนหร่อบุคคลชด ๆ ทีอเกีอยวขึ อง 
 ๗) ปฏิบัติการอ่อนชดตามทีอก าหนดไว ชนระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หร่อทีอคณะกรรมการกองทุน หร่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมาย 

 

 



๘ 

 

๑.๗  การจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนนห้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑) ชนกรณีทีอเงินขึองกองทุนเหล่ออยู่เป็นจ านวนมากเกินความจ าเป็นทีอต องจ่ายตามปกติ 
ชห น าไปจัดหาผลประโยชน์โดยซ่นอพันธบัตรรัฐบาล หร่อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หร่อน าฝากประจ า
ตามระยะเวลาและชนวงเงินทีอคณะกรรมการกองทุนก าหนดโดยความเห็นชอบขึองกระทรวงการคลัง 
 ๒) ชนกรณีทีอเป็นทรัพย์สินกองทุน ชห น าระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินทีอถูกย้ดหร่ออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด วยการชห มีผู มีส่วนได เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและชช 
ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขึายทอดตลาด และการน าทรัพย์สินไปชช เพ่ออประโยชน์ขึองทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบอ่อนชดทีอเกีอยวขึ องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทีอย้ดหร่ออายัดซ้องคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได ออกไว มาชช บังคับโดยอนุโลมด วย 
 ๓) ส าหรับการลงทุนอย่างอ่อน จะต องได รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนและต องได รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

๑.๘ การบัญชีและการตรวจสอบ 

๑) ชนแต่ละปีงบประมาณ ชห ผู บริหารกองทุนจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ซ้อง
อย่างน อยต องประกอบด วยผลการด าเนินงานขึองปีทีอผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่าย
ประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด ทันงนีน  ตามแบบทีอกระทรวงการคลังก าหนด เพ่ออน าเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติอย่างน อยหกสิบวันก่อนวันเริอมต นปีบัญชีขึองทุกปี และชห ส่ง
กระทรวงการคลังอย่างน อยสามสิบวันก่อนวันเริอมต นปีบัญชีขึองทุกปีเพ่ออชช ประกอบการก ากับดูแล การบริหาร
ทุนหมุนเวียนและการติดตามการด าเนินงาน 

๒) การบัญชีขึองกองทุนชห เป็นไปตามมาตรฐานการจัดท าบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ทีอกระทรวงการคลังก าหนด โดยการปิดบัญชีชห กระท าปีละครันง โดยถ่อปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และ       
ชห จัดท างบการเงินส่งชห ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็น ภายชนหกสิบวันนับ      
แต่วันสินนงวดบัญชี เม่ออส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล วชห ส่งงบการเงินพร อมด วยรายงาน
การสอบบัญชีขึองผู สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังทราบภายชน ๓๐ วัน นับแต่วันทีอได รับรายงานจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานชห คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และประกาศชนราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๓) เพ่ออประโยชน์ชนการจัดท างบการเงินชนภาพรวมขึองหน่วยงาน และงบการเงินชน
ภาพรวมขึองแผ่นดิน ชห ส านักงานจัดส่งขึ อมูลบัญชีขึองกองทุนเขึ าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามวิธีการทีอกรมบัญชีกลางก าหนด 

๔) ชห มีการตรวจสอบภายชนเกีอยวกับการด าเนินงาน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ขึองกองทุน แล วรายงานผลการตรวจสอบชห คณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ทราบอย่างน อยปีละสองครันงก่อนส่งกรมบัญชีกลาง 



๙ 

 

๕) ภายชนหกเด่อนนับจากวันสินนปีงบประมาณ ชห เลขึาธิการเสนองบดุลและรายงานการ
จ่ายเงินขึองกองทุนชนปีทีอล่วงมาแล ว ซ้องส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและนายกรัฐมนตรี 

๑.๙ การประเมินผล 
 พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดชห กรมบัญชีกลางท าหน าทีอ
ประเมินผลการด าเนินงานขึองกองทุนเป็นประจ าทุกปี ชนด านต่อไปนีน 

๑) การเงิน 
๒) การปฏิบัติการ 
๓) การสนองประโยชน์ต่อผู มีส่วนได ส่วนเสีย 
๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
๕) การปฏิบัติงานขึองคณะกรรมการกองทุน ผู บริหารกองทุน พนักงานและลูกจ าง 
๖) ด านอ่อนๆ ตามีอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

๒.  ที่มาของการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ระยะยาว ๕ ปี  (พ .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๒.๑ บันท้กขึ อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานขึองกองทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ 
ระหว่างกระทรวงการคลังและกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ได ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานขึองกองทุนการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ด านทีอ  ๔ การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชีนวัดทีอ  ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน ตัวชีนวัดย่อยทีอ ๑ การจัดชห มีหร่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ และชนตัวชีนวัดย่อยนีน มีประเด็นย่อยทีอชช พิจารณา ๒ ประเด็น ได แก่ ๑. การก าหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ทีอ สอดคล องกับวัตถุประสงค์จัดตันงและพันธกิจขึองทุนหมุนเวียน  
ซ้องได ด าเนินการเรียบร อยแล ว และ ๒. การจัดชห มีหร่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (๓ - ๕ ปี) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ ทีอมีคุณภาพ และระบุองค์ประกอบส าคัญครบถ วน โดยต องผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการกองทุนฯ จ้งจะผ่านเกณฑ์การชห คะแนนชนระดับ ๕ คะแนน 

๒.๒ เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ทันงชนส่วนขึองหมวด ๑ การน า
องค์การ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด ๓ การชห ความส าคัญกับผู รับบริการและผู มีส่วนได 
ส่วนเสีย โดยเฉพาะทีอเกีอยวขึ องโดยตรง ค่อ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning : SP) 
ประเด็นการตรวจ SP๒ ได ก าหนดแนวทางชนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการขึองส่วนราชการ ต องมีการน าปัจจัย
ทันงภายชนและภายนอกทีอส าคัญและสอดคล องกับสภาพแวดล อมทีอเปลีอยนแปลงไป มาชช ประกอบการวิเคราะห์ 
อย่างน อยประกอบด วย วิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมาย ความต องการขึองผู รับบริการและผู มีส่วนได ส่วนเสีย 
ผลการด าเนินงานทีอผ่านมา ความเสีอยงชนด านต่างๆ รวมถ้ง กฎหมาย ระเบียบ และปัจจัยอ่อนทีอมีผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชนการปฏิบัติงานขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



๑๐ 

 

๓.   ขั้นตอนนนการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และจัดท า
 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับทบทวน 
 ประจ าปี๒๕๖๑ 

๓.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ขึ อมูลทีอชช ประกอบการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี 
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ ได แก่ 
 ๑) การจัดท ากรอบทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพ่ออการพัฒนากองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๒) สรุปประเด็นขึองแผน/นโยบายทีอ เกีอ ยวขึ องกั บภารกิจขึองกองทุ นการป้ องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน เช่น กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับทีอ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ส านักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ชาติด านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมทันง  
บริบทต่าง ๆ ทีอกีอยวขึ อง 
 ๓) จัดท าแบบสอบถามเพ่ออประเมินการรับรู และเขึ าชจแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ออรับ
ฟังความคิดเห็น/ขึ อเสนอแนะเกีอยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯเพ่ออเป็นขึ อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ จ านวนทันงสินน ๑๖๐ ราย มีผู ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๑๒๒ ราย คิดเป็นร อยละ ๗๖.๒๕ 
 ๔) ผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๐  

๓.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ออทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ออระดมความคิดเห็นและขึ อเสนอแนะจากบุคลากร ส านักงาน 
ปปง.และหน่วยงานทีอเกีอยวขึ อง ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ จ านวนทันงสินน ๕๐ คน โดยน าขึ อมูล 
ขึ อคิดเห็นและขึ อเสนอแนะมาประมวลเพ่ออจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รวมทันง จัดท า 
แผนปฏิบัติประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ โดยก าหนดแผนงาน โครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณชห สอดคล อง 
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และบรรลุตามวัตถุประสงค์จัดตันงกองทุนฯ 

๓.๔ ส่วนกองทุน บส. ได รวบรวมขึ อคิดเห็นจากการปะชุมมาด าเนินการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ 
ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ เพ่ออขึับเคล่ออนสู่การปฏิบัติ 

๓.๕ เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี  ๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
ฉบับสมบูรณ์ ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ออชห ความเห็นชอบ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 



๑๑ 

 

งบรายได้และค่านช้จ่าย (โดยย่อ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 
(หน่วย : ล านบาท) 

รายการ/ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 

รายได้รวม 77.56 50.81 50.01 53.00 56.43 57.56 

- อัตราการเติบโตขึองรายได  (%) 0.00 34.49 (1.57) 5.97 6.47 11.34 

ค่านช้จ่ายรวม 0.00 0.00 53.64 22.06 107.72 61.14 

- ค่าชช จ่ายรวม/รายได  0.00 0.00 107.26 (41.62) 190.89 116.32 

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่านช้จ่าย (สุทธิ) 77.56 51.81 (3.63) 30.94 (51.29) 3.58 

  

 

๓.๖ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑  

๓.๗ ติดตามความก าวหน าขึองการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ พร อมทันง สรุปปัญหา อุปสรรค 
ขึ อเสนอแนะแนวทางแก ไขึ และรายงานผลต่อ ลปง. และคณะกรรมการกองทุนฯ 

๔.   ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
 แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน 
 ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๒ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ ได รวบรวมและ
ประมวลขึ อมูลปัจจัยส าคัญทีอเกีอยวขึ องเพ่ออชช ประกอบการพิจารณา ดังนีน  

๔.๑ การจัดท าทิศทางและเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนากองทุนการป้องกันและปราบปราบ 
การฟอกเงิน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

จากการศ้กษา รวบรวมขึ อมูลการด าเนินงานส าคัญๆ ขึองกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินทีอผ่านมา เพ่ออชช เป็นขึ อมูลประกอบการจัดท าทิศทางและเป้าประสงค์เพ่ออการพัฒนา
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชห สอดคล องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจขึองกองทุน และ
เป็นไปตามบันท้กขึ อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานขึองกองทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ระหว่าง 
กระทรวงการคลังและกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงานป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ซ้องมีผลการด าเนินงานตามภารกิจ ดังนีน   

๔.๑.๑ งบประมาณและสถานะทางการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน กองทุนฯ มีรายรับทีอเป็นรายได หลักจากการย้ดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก ไขึเพิอมเติม ซ้องศาลมีค าสัองชห ตกเป็นขึองแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ วรรค ๒ 
โดยขึ อมูลสถิติตันงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  มีดังนีน  

ตารางท่ี ๑ แสดงงบรายได และค่าชช จ่าย ตันงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 

  
 



๑๒ 

 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงงบแสดงฐานะการเงิน (โดยย่อ) ตันงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
 

 
ตารางท่ี ๓ แสดงรายละเอียดรายได และค่าชช จ่ายขึองกองทุนตันงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 
 

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 

รายได้ :       

• รายได จากการย้ดทรัพย์ 77,558,358.41 50,810,427.68 50,012,321.75 50,152,499.48 51,193,089.89 55,945,339.44 

• รายได จากการอุดหนุนและบริจาค - - - - 422,293.80 422,293.80 

• รายได อ่อน - - - 2,846,660.00 4,812,368.54 3,829,514.27 

รายได้รวม 77,558,358.41 50,810,427.68 50,012,321.75 52,999,159.48 56,427,752.23 57,561,603.91 

ค่านช้จ่าย : -      

• ค่าชช จ่ายบุคลากร - - 507,503.00 647,304.00 859,740.00 671,515.67 

• ค่าชช สอย - - 145,623.90 146,956.00 144,175.00 145,584.97 

• ค่าวัสดุ - - 20,709.85 44,276.11 82,726.07 49,237.34 

• ค่าชช จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค1 - - 52,944,517.53 21,184,111.52 30,589,723.90 34,906,117.65 

• ค่าเส่ออมราคา - - 22,737.35 38,335.03 39,676.88 33,583.09 

• ค่าชช จ่ายผลักส่งเป็นรายได แผ่นดิน2 - - - - 76,000,000.00 76,000,000.00 

ค่านช้จ่ายรวม - - 53,641,091.63 22,060,982.66 107,716,041.85 61,139,372.05 

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่านช้จ่าย (สุทธิ) 77,558,358.41 50,810,427.68 (3,628,769.88) 30,938,176.82 (51,288,289.62) 3,577,768.14 

หมายเหตุ :  ๑. คา่ชช จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ได แก่ ค่าชช จ่ายทีอชห การสนับสนุนเพ่ออด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ 
๒. ค่าชช จ่ายผลักส่งเป็นรายได แผ่นดิน ได แก่ ค่าชช จ่ายทีอเกิดขึ้นนจากการบันท้กบัญชีจากการผลักส่งเงินฝากคลัง

 เป็นรายได แผ่นดิน 

 จากขึ อมูลสถิติด านการเงินขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตันงแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ พบว่า กองทุนฯ มีรายได รวมเฉลีอยปีละ ๕๗.๕๖ ล านบาท มีอัตราการ
เติบโตขึองรายได คิดเป็นร อยละ ๑๑.๓๔ และค่าชช จ่ายรวมขึองกองทุนฯ มีค่าชช จ่ายเฉลีอยปีละ ๖๑.๑๔ ล านบาท  
โดยชนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีค่าชช จ่ายรวมสูงกว่าปีทีอผ่านมา เกิดจากการบันท้กบัญชีรับรู ค่าชช จ่ายจาก
การผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได แผ่นดิน กรณีกระทรวงการคลังเรียกชห กองทุนฯ น าทุนหร่อผลก าไรส่วนเกิน

งบแสดงฐานะการเงิน (โดยย่อ) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 –  2560 
(หน่วย : บาท) 
รายการ/ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 

สินทรัพย์รวม 107.12 157.93 154.30 185.26 133.97 147.73 

- สินทรัพย์หมุนเวียน 107.12 157.93 154.17 185.11 133.86 147.60 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน - 0.00 0.13 0.15 0.11 0.13 

หนี้สินรวม  0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 

- หนีนสินหมุนเวียน - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- หนีนสินไม่หมุนเวียน - 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 

ส่วนของทุนรวม 107.12 157.93 154.30 185.24 133.95 147.71 

- ทุน 29.56 29.56 29.56 29.56 29.56 29.56 

- รายได สู ง (ตอ า) กว่ าค่ าชช จ่าย
สะสม 

77.56 128.37 124.74 155.68 104.39 118.15 

       



๑๓ 

 

ขึองทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได แผ่นดิน จ านวน ๗๖ ล านบาท เน่อองจากกองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนทีอเกิน
ความจ าเป็น โดยชนส่วนขึอง งบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลค่าสินทรัพย์รวมเฉลีอย ๑๔๗.๗๓ ล านบาท   
โดยชนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมูลค่าสูงสุดเป็นเงินจ านวน ๑๘๕.๒๖ ล านบาท เน่อองจากชนปีงบประมาณ
ดังกล่าว กองทุนฯ ได ชห การสนับสนุนงบประมาณชนการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ จ านวน  ๒๒.๐๑ 
ล านบาท (ประมาณการรายจ่ายจ านวน ๔๘.๖๕ บาท) ท าชห ปริมาณเงินฝากคลังคงเหล่อจ านวนมาก โดยชน
ส่วนขึองหนีนสินรวมมีมูลค่าเฉลีอย ๐.๐๒ ล านบาท เป็นรายการทรัพย์สินทีอไม่เกีอยวกับการกระท าความผิดตาม
ค าสัองขึองศาล ซ้องไม่มีผู มาขึอรับค่นนับแต่วันทีอศาลมีค าสัองตามมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับทีอแก ไขึเพิอมเติม มูลค่า ๑๕,๗๐๐ บาท ซ้องชนทางบัญชีรับรู เป็น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคู่กับหนีนสินไม่หมุนเวียนอ่อน เน่อองจากเป็นภาระทีอกองทุนจะต องจ่ายเม่ออครบก าหนด    

กรณีทีอกองทุนฯ มีสภาพคล่องส่วนทีอเกินความจ าเป็น โดยชนระยะแรกสูตรการค านวณยัง 
ไม่มีความชัดเจนเพียงพอทีอกองทุนจะสามารถน าไปวางแผนเพ่ออบริหารจัดการจ านวนเงินฝากคลังทีอมีอยู่ไม่ชห  
ถูกเรียกค่นได  แต่ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดและการน าทุนหร่อผลก าไร
ส่วนเกินขึองทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ้องประกาศชนราชกิจจานุเบกษา เม่ออวันทีอ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ มาตรา ๕ ก าหนด “เพ่ออประโยชน์ชนการก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดตามมาตรา ๖ 
และการน าทุนหร่อผลก าไรส่วนเกินขึองทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได แผ่นดินตามมาตรา ๘ ชห ทุนหมุนเวียน
จัดท าขึ อมูลเพ่ออประกอบการค านวณส่งชห กรมบัญชีกลางตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ทีอกรมบัญชีกลาง
ก าหนด ซ้องพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได ก าหนดสูตรการค านวณปรากฎตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ดังนีน 
  มาตรา 6 การก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุด ให้ค านวณโดยน าประมาณการรายจ่ายปี
ปัจจุบันและประมาณการรายจ่ายประจ าปีย้อนหลังไปอีกสองปี รวมกันสามรอบปีบัญชี คูณด้วยร้อยละเฉลี่ย
ของความสามารถในการจ่ายเงินสามรอบปีบัญชีที่ล่วงมาแล้ว 
  ทุนหมุนเวียนใดเห็นว่าจ านวนเงินสะสมสูงสุดที่ค านวณตามวรรหนึ่งจะไม่เพียงพอใน 
การด าเนินงานจะขอก าหนดจ านวนเงินสะสมสูงสุดเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  มาตรา 7 การค านวณทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน ให้ค านวนโดยน าเงินคงเหลือ ณ วันต้นปีบัญชีที่ค านวณ หักด้วยจ านวนเงินสะสมสูงสุดที่ค านวณได้ 
ตามมาตรา 6 
  เงินคงเหลือตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึง เงินฝากกระทรวงการคลัง เงินฝากธนาคาร และ
เงินที่น าไปลงทุนหาผลประโยชน์    
  ซึ่งฐานข้อมูลที่ใช้ในการค านวณจ านวนเงินสะสมสูงสุดที่กองทุนฯ เพ่ือใช้ในวางแผนบริหาร
จัดการงบประมาณของกองทุนให้สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ตารางท่ี ๔  สูตรการค านวณจ านวนเงินสะสมสูงสุดที่กองทุนฯ มีได้ 
 

ปีงบ 

ประมาณ  

พ.ศ. 

ประมาณการ

รายจ่าย

ประจ าป ี

ข้อมูลจากระบบ CFO/NBMS ร้อยละเฉลีย่ของ

ความสามารถนนการ

จ่ายเงินสามรอบปีบญัช ี

ที่ล่วงมาแล้ว 

จ านวนสะสม

สูงสุดที่ค านวณได ้

เงินคงเหลือ ณ 

วันต้นปีบัญช ีประมาณการ

รายจ่ายหลัง 

ปรับแผน 

ผลการนช้จ่ายเงิน

ย้อนหลัง 3 ปี 

2557 3,505,000.- - - - - - 

2558 55,158,460.- 53,896,661.65 53,842,764.99 99.90 - 157,931,304.53 

2559 48,653,800.- 22,097,163.53 22,055,178.92 99.81 - 154,100,861.29 

2560 47,598,270.- 32,925,881.62 31,664,820.35 96.17 - 185,044,841.85 

2561 52,017,190.- 52,017,190.00 - -  133,807,773.73 

  107,040,235.15 - 98.63 105,573,783.93 133,807,773.73 

สูตรค านวณ จ านวนเงินสะสมสูงสุดทีอกองทุนมีไว ชช จ่ายได  
จ านวนเงินสะสมสูงสุด = (ประมาณการรายจ่ายปีปัจจุบัน + ประมาณการรายจ่ายประจ าปีย อนหลังไปอีก ๒ ปี x ร อยละเฉลีอยขึอง
ความสามารถชนการจ่ายเงิน ๓ รอบปีบัญชีทีอล่วงมาแล ว  

 ๔.๑.๒  การด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน  กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได เริอมชห การสนับสนุนโครงการขึองหน่วยงานทันง
ภายชนและภายนอกมาตันงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถ้งปัจจุบัน พบว่า มีโครงการทีอเสนอขึอรับเงินการ
สนับสนุน จากกองทุนฯ รวมจ านวนทันงสินน ๓๒ โครงการ ได รับการอนุมัติ จ านวน ๒๒ โครงการ จ านวนวงเงินทีอ
อนุมัติจ านวนทันงสินน ๑๐๘,๖๕๗,๐๐๕ บาท 

ตารางท่ี ๖  สถิติผลการพิจารณา/อนุมัติโครงการทีอเสนอขึอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
ตันงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 

 
ปีงบประมาณ 

จ านวน 
ที่ขอรับ 

ผลการพิจารณา ระหว่าง
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก 

2558 9 8 - 1 - 48,237,960 
2559 14 13 1 3 - 23,639,975 
2560 9 4 - 2 2 36,779,070 

รวม 32 22 1 6 3 108,657,005 

ทีอมา :  รายงานผลการด าเนินงานสนับสนุนโครงการทีอขึอรับเงินสนับสนุนขึองกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และเริ่ม              
จัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ข้ อ 13 (1) (2) และ (3) ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา  โครงการต่าง ๆ  ที่กองทุนฯ ให้การสนับสุนนและส่งเสริม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 
จ านวน 34 โครงการ เป็นเงิน 108,657,005 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 7,123,400 บาท  มีการเบิก



๑๕ 

 

จ่ายเงินแล้ว จ านวน 74,940,928.94 บาท ยกเลิกโครงการ จ านวน 12,116,500 บาท มีเงินเหลือส่งคืนเข้า
กองทุนฯ จ านวน 26,592,676.06 บาท รายละเอียดตามตาราง 

ตารางท่ี ๗  แสดงขึ อมูลการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ 
ตันงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

 

ช่ือโครงการ  อนุมัต ิ 
 ระหว่าง

ด าเนินการ  
 เบิกจ่าย  ยกเลิก  ส่งคืนกองทุน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558      

โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินรายคดี พลต ารวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ 3,343,500.00  -  3,197,470.00  -  146,030.00  

โครงการจ างเหมาเอกชนด าเนินการประมูลทรัพย์สินรายคดี  
พลต ารวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ กับพวก 

  1,500,000.00  -   1,500,000.00  -                  -    

โครงการการตรวจสอบเพ่ออทราบขึ อเท็จจริงเกีอยวกับลูกค าขึองธนาคารกรุงเทพ 
สาขึาฮ่องกง 

    202,800.00  -     185,390.28  -     17,409.72  

โครงการ Mobile Application แจ งเต่อนแก๊งหลอกลวง Call Center  1,000,000.00  -                  -    1,000,000.00  1,000,000.00  

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ออบริหารจัดการการประมูลทรัพย์สิน              
ทีอถูกย้ดทรัพย์เพ่ออการขึายทอดตลาด 

 4,000,000.00  -   3,155,000.00  -   845,000.00  

โครงการจ างเหมาเจ าหน าทีอสนับสนุนงานด านโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ออสนับสนุนการ
ท างานด านประชาสัมพันธ์ขึองส านักงาน ปปง. 

    105,000.00  -       75,000.00  -     30,000.00  

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ออแจ งเต่อนประชาชนมิชห ถูกมิจฉาชีพหลอกลวง
ชนรูปแบบต่าง ๆ 

 1,750,000.00  -  1,650,000.00  -   100,000.00  

โครงการขึอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับชช ชน
ห องประชุมชันน 12 ขึอง ส านักงาน ปปง. 

 6,860,300.00  -   6,040,000.00  -   820,300.00  

โครงการปรบัปรุงและติดตันงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงตอ าภายชนอาคารส านักงาน ปปง. 29,476,360.00   - 29,300,000.00  -   176,360.00  

 รวมท้ังสิ้น 48,237,960.00            -    45,102,860.28  1,000,000.00 3,135,099.72  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      

โครงการการจ างลูกจ างชัอวคราวเพ่ออสนับสนุนการปฏิบัติงานขึองส านักงาน ปปง. 5,448,375.00  - 1,776,776.00    -    3,671,599.00  

โครงการจัดซ่นอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ออสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1,112,600.00   - 892,380.00     -    220,220.00  

โครงการศ้กษาความเป็นไปได และการพัฒนาแบบจ าลองต นแบบชนการน า
เทคโนโลยีทางด านการท าเหม่องขึ อมูลและการวิเคราะห์ขึ อมูลขึนาดชหญ่มา
ประยุกต์ชช ชนการวิเคราะห์ธุรกรรมเพ่ออหาตัวผู กระท าความผิดหร่อบุคคลทีอต อง
สงสัยชนการฟอกเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2,700,000.00  -  2,000,000.00    -    700,000.00  

โครงการจัดท าแนวทางปฏิบัติชนการตรวจสอบเพ่ออทราบขึ อเท็จจริงเกีอยวกับลูกค าขึอง
ผู ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

1,500,000.00   -     -    1,500,000.00  1,500,000.00  

โครงการประชุมเพ่ออเตรียมความพร อมด านการส่บสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ 

965,000.00  -  873,356.52     -    91,643.48  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ออง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอก
เงินและกฎหมายทีอเกีอยวขึ องกับอาชญกรรมขึ ามชาติร่วมกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง) และหน่วยงานทีอ เกีอยวขึ อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

924,000.00  - 790,315.90    -    133,684.10  

โครงการจ างเอกชนเพ่ออส ารวจทรัพย์สินทีอย้ดหร่ออายัดตามกฎหมายฟอกเงิน 1,200,000.00  -  1,000,000.00     -    200,000.00  

โครงการส่บสวนสอบสวนการด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินรายนายอาทิตย์หร่อบอย ทิพย์วาศรี กับพวก 

1,000,000.00  - 1,000,000.00       -             -    

โครงการส่บสวนสอบสวนขึยายผลผู กระท าผิดเกีอยวกับการพนันผ่านส่อออิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   600,000.00  -  600,000.00                   -      -    

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ออง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน
และกฎหมายทีอเกีอยวขึ อง ร่วมกับศาลแพ่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1,500,000.00  -  692,916.24                        
-    

807,083.76  

โครงการหลักสูตรอบรมมาตรฐานด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร าย  ส าหรับผู มีหน าทีอ
รายงานตามทีอกฎหมายก าหนด เพ่ออก าหนดกรอบ/ขึอบเขึตเน่นอหาวิชาตามหลักสูตรทีอ

1,800,000.00   - 1,746,000.00     -      54,000.00  



๑๖ 

 

ช่ือโครงการ  อนุมัต ิ 
 ระหว่าง

ด าเนินการ  
 เบิกจ่าย  ยกเลิก  ส่งคืนกองทุน 

เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นทีอยอมรับส าหรับผู มีหน าทีอรายงาน 

โครงการปรับปรุงสถานทีอท างานขึองกองบริหารจัดการทรัพย์สิน 1,900,000.00   -    -    1,900,000.00  1,900,000.00  

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรันวอาคารส านักงาน ปปง. 2,990,000.00  -    -    2,990,000.00  2,990,000.00  

  รวมท้ังสิ้น 23,639,975.00         -    11,371,744.66  6,390,000.00  12,268,230.34  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      

โครงการจ างลูกจ างชัอวคราวเพ่ออสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขึองส านักงาน ปปง. 18,097,020.00  -  12,372,403.00               -    5,724,617.00  

โครงการจ างทีอปร้กษาเพ่ออชห ขึ อคิดเห็นแก่ผู ประเมินเกีอยวกับรายงานการประเมิน
ด าน AML/CFT ขึองประเทศไทย 

2,000,000.00  -   1,781,500.00                  -      218,500.00  

โครงการขึอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับเป็นค่าเช่ารถยนต์ไว ชช ชนราชการ 2,497,500.00  -    -    2,497,500.00  2,497,500.00  

โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2,365,900.00  -  2,206,233.00      -    159,667.00  

โครงการจัดท าการประเมินความเสีอยงรายภาคธุรกิจ 3,100,000.00  3,100,000.00  -       -        -    

โครงการบังคับชช กฎหมายทีอเกีอยวขึ องกับ พรบ. ฟอกเงิน 2,274,400.00  -  2,274,400.00       -        -    

โครงการอบรมสัมมนาเพ่ออเพิอมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขึองขึ าราชการต ารวจ
ท่องเทีอยวกับ พรบ.ฟอกเงิน 

2,306,250.00  -  2,106,188.00    -    200,062.00  

โครงการปรับปรุงพ่นนทีอส าหรับชช เป็นห องปฏิบัติงานขึองผู บริหารบริเวณ              
ชันน 4 ส่วนหลัง ขึองส านักงาน ปปง.  

2,229,000.00  -  -    2,229,000.00  2,229,000.00  

โครงการปรับปรุงพ่นนทีอห องโถงหน าห องประชุม 101 ชันน 1 ส านักงาน ปปง. 1,909,000.00  1,749,000.00       -    160,000.00      - 

  รวม 36,779,070.00  4,849,000.00 20,740,724.00  4,726,500.00  11,189,346.00  

รวมท้ังสิ้น 108,657,005.00  4,849,000.00 77,215,328.94  12,116,500.00  26,592,676.06  

 โครงการทีอขึอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประเภทขึอง
โครงการทีอหลากหลาย เช่น ด านการพัฒนาระบบการจ างเหมา ด าเนินการ ฝึกอบรม เป็นต น ชนขึณะทีอโครงการ
ประเภทบังคับชช กฎหมาย หร่อโครงการชนลักษณะขึองการบูรณาการความร่วมม่อเพ่ออต่อยอด ขึยายผล  
ด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังมีสัดส่วนค่อนขึ างน อย อย่างไรก็ตาม ผลการสนับสนุนโครงการ
กองทุนฯ ยังประสบปัญหาด านการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการทีอได รับการสนับสนุนทันง
ระหว่างด าเนินการ และสินนสุดโครงการ ซ้องเดิมกองทุนฯ จะประสานชห เจ าขึองโครงการฯ ชห จัดส่งรายงานผล  
การด าเนินงานเฉพาะเม่ออมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เท่านันน เพ่ออรายงานความก าวหน า 
ปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ปัจจุบันได ก าหนดชห มีการติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานโครงการเป็นรายไตรมาส อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์  
การพิจารณาโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการทีอขึอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เพ่ออเป็นเคร่อองม่อ
ชนการสนับสนุนปฏิบัติงานทันงด านการพิจารณาโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการชห มีรูปแบบ 
และแนวปฏิบัติทีอชัดเจนมากยิองขึ้นน 

๔.๑.๓  ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน โดยกรมบัญชีกลาง โดยก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงาน ๔ ด าน ได แก่ ๑) ผลการด าเนินงาน 
ด านการเงิน ๒) การสนองประโยชน์ต่อผู มีส่วนได ส่วนเสีย ๓) ผลการด าเนินงานด านปฏิบัติการ และ  
๔) การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ส าหรับผลการประเมินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ชนปีบัญชี ๒๕๖๐ อยู่ชนระดับคะแนนเท่ากับ ๔.๗๙๓๓ และผลการประเมินตามรายงานผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียนขึองกรมบัญชีกลางตันงแต่ปีบัญชี ๒๕๕๘ จนถ้งปัจจุบัน (ปีบัญชี ๒๕๖๐) สรุปได ดังนีน 



๑๗ 

 

ตารางที่ ๘ แสดงการประเมินผลการด าเนนิงานกองทุนฯ ประจ าปีบญัชี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 

 
 

2558 2559 2560 
คะแนน 

ทีอได  
คะแนนถ่วง
นน าหนัก 

คะแนน 
ทีอได  

คะแนนถ่วง
นน าหนัก 

คะแนน 
ทีอได  

คะแนนถ่วง
นน าหนัก 

ด านการเงิน ไม่มีประเมิน ไม่มีประเมิน ไม่มีประเมิน 
ด านการสนองประโยชน์ต่อผู 
มีส่วนได ส่วนเสีย 

3.9440 0.7888 4.8207 1.4462 5.0000 1.2500 

ด านการปฏิบัติการ 4.3960 2.1980 4.9925 1.9970 5.0000 2.2500 
ด านการบริหารพัฒนาทุ น
หมุนเวียน 

4.2667 1.2800 4.2927 1.2878 4.3110 1.2933 

  4.2668  4.7310  4.7933 

ทีอมา : การประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลาง 

การประเมินผลการด าเนินงานขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยกรมบัญชีกลางทีอผ่านมาพบว่า กองทุนการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีผลคะแนนจาก 
การประเมินผลการด าเนินดีขึ้นนทุกปีและเม่ออเปรียบเทียบคะแนนชนแต่ละเกณฑ์วัดการด าเนินงานขึองกองทุน
ระหว่างปีบัญชี ๒๕๕๘ -๒๕๖๐ พบว่า คะแนนชนเกณฑ์ด านการสนองประโยชน์ต่อผู มีส่วนได ส่วนเสีย  
ด านปฏิบัติการ และการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียนก็มีคะแนนทีอเพิอมขึ้นนทุกปีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนน
ขึ้นนอยู่กับบันท้กขึ อตกลงการประเมินผลชนแต่ละปีบัญชี 

แผนภูม ิสถิติคะแนนการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ ตันงแต่ปีบัญชี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ปีบัญช ี

เกณฑ์วดัการด าเนินงาน 



๑๘ 

 

๔.๑.๔  ทิศทางแผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๑.  เพิอมสมรรถนะขึีดความสามารถชนการบริหารจัดการเพ่ออสนับสนุนการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีระบบ เคร่อองม่อทีอเอ่นอต่อ 
การการปฏิบัติงานขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เป้าประสงค์ เพ่ออชห กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกสามารถการด าเนินงานได บรรลุตามเป้าหมายและตอบสนองต่อผู มีส่วนได ส่วนเสีย 

๒.  เสริมสร างความร่วมม่ออย่างเป็นระบบและต่อเน่ออง เป้าประสงค์ เพ่ออชห เกิด 
การแลกเปลีอยนเรียนรู  สามารถน ามาปรับปรุง พัฒนาระบบ และ กระบวนการท างานขึองกองทุนฯ ชห มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

๔.๒ ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ และนโยบาย 
 ๑)  ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
  ยุทธศาสตร์ทีอ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ชนกรอบแนวทาง 
ทีอ ๕ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ชห ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล และกรอบแนวทางทีอ ๖  
การพัฒนาระบบการชห บริการประชาชนขึองหน่วยงานภาครัฐ 
 ๒)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีอ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 ยุทธศาสตร์ทีอ ๕ การเสริมสร างความมัอนคงเพ่ออการพัฒนาประเทศ สู่ความมัองคัองและ
ยัองย่น ตามขึ อ ๓.๒ การพัฒนาเสริมสร างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ออเตรียมความพร อมชนการรับม่อจาก 
ภัยคุกคามทันงการทหารและภัยคุกคามอ่อน ๆ โดยชห ความส าคัญกับการพัฒนาระบบงานด านการขึ่าวทีอมี
ประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร างความร่วมม่อ พัฒนาองค์ความรู  ศ้กษาวิเคราะห์แนวโน มภัยคุกคาม รวมทันง
จัดท าฐานขึ อมูลด านการขึ่าวทีอมีความเช่ออมโยง ระหว่างหน่วยงานภายชนประเทศและต่างประเทศอย่างเป็น
ระบบ ชห มีความพร อมชนการสนับสนุนขึ อมูล เพ่ออเตรียมการรับม่อภัยคุกคามด านความมัอนคง 

๓)  แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ส านักงาน ปปง.  
 ยุทธศาสตร์ทีอ ๑ ยกระดับการด าเนินงานด านการป้องกันชห สอดคล องกับความเสีอยง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทีอ ๕.๑.๑ การด าเนินงานด านการป้องกันสอดคล องกับความเสีอยง  ๕.๑.๒ ภาคีเคร่อขึ่ายมี
ความรู ความเขึ าชจและชห ความร่วมม่อเพิอมขึ้นน และ ๕.๑.๓  สร างมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบผู มีหน าทีอ
รายงาน  

ยุทธศาสตร์ทีอ ๒ ยกระดับการบังคับชช กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทีอ ๕.๒.๒ การด าเนินคดีกับทรัพย์สินชนความผิดมูลฐานทีอสอดคล องกับความเสีอยง
และความผิดฐานฟอกเงิน ๕.๒.๓ การด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร าย
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขึยายอาวุธทีอมีอานุภาพท าลายสูงสอดคล องกับความเสีอยง และ ๕.๒.๔ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินชห มีประสิทธิภาพยิองขึ้นน 

๔)  ยุทธศาสตร์ชาติด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  



๑๙ 

 

 ยุทธศาสตร์ทีอ ๔ ส่งเสริมการบูรณาการบังคับชช กฎหมาย และการด าเนินการกับทรัพย์สิน 
ทีอเกีอยวกับการกระท าความผิดตามความเสีอยง 
 ยุทธศาสตร์ทีอ ๕ ยกระดับการด าเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร าย 
 ยุทธศาสตร์ทีอ ๖ เสริมสร างเคร่อขึ่ายความร่วมม่อและความเป็นหุ นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 
ขึองหน่วยงานทีอเกีอยวขึ องทันงชนและต่างประเทศรวมทันงภาคประชาสังคม 
 ยุทธศาสตร์ทีอ ๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/
บุคลากร/ฐานขึ อมูล)ชห เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ทีอ ๘ ส่งเสริมการชช นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ออสนับสนุนการด าเนินงาน 
ด านการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การต่อต านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่ อ  
การร ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขึยายอาวุธทีอมีอานุภาพท าลายล างสูง 
 ๕)  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ออเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ทีอ ๔ ปรับเปลีอยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยเกีอยวขึ องกับแผนงาน
เพ่ออขึับเคล่ออนยุทธศาสตร์ แผนงานทีอ ๒ ปรับเปลีอยนการท างานขึองภาครัฐด วยเทคโนโลยีดิจิทัลชห มีประสิทธิภาพ  
และธรรมาภิบาล โดยเน นการบูรณาการการลงทุนชนทรัพยากร การเช่ออมโยงขึ อมูล และการท างานขึอง
หน่วยงานภาครัฐเขึ าด วยกัน 
 ยุทธศาสตร์ทีอ  ๕ พัฒนาก าลังคนชห พร อมเขึ าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
โดยเกีอยวขึ องกับแผนงานเพ่ออขึับเคล่ออนยุทธศาสตร์ แผนงานทีอ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความช านาญ
เทคโนโลยีเฉพาะด านชห กับบุคลากรด านเทคโนโลยีดิจิทัลทีอปฏิบัติงานชนภาครัฐและเอกชน เพ่ออรองรับ 
ความต องการชนอนาคต 
 ๖)  นโยบายรัฐบาล 
   นโยบายขึองคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ออวันทีอ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได แก่ นโยบายทีอ ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี 
การป้องกันการฟอกเงินมาชช ชนการป้องกันและปราบปราม ผู มีอิทธิพลและเจ าหน าทีอขึองรัฐทีอประพฤติมิชอบ 
หร่อกระท าผิดเกีอยวกับการค ามนุษย์  แรงงานทาส การก่อการร ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขึ ามชาติ 

๗)  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ออเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ทีอ ๔ ปรับเปลีอยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยเกีอยวขึ องกับแผนงาน
เพ่ออขึับเคล่ออนยุทธศาสตร์ แผนงานทีอ ๒ ปรับเปลีอยนการท างานขึองภาครัฐด วยเทคโนโลยีดิจิทัลชห มีประสิทธิภาพ  
และธรรมาภิบาล โดยเน นการบูรณาการการลงทุนชนทรัพยากร การเช่ออมโยงขึ อมูล และการท างานขึอง
หน่วยงานภาครัฐเขึ าด วยกัน 
 ยุทธศาสตร์ทีอ  ๕ พัฒนาก าลังคนชห พร อมเขึ าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิ ทัล  
โดยเกีอยวขึ องกับแผนงานเพ่ออขึับเคล่ออนยุทธศาสตร์ แผนงานทีอ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความช านาญ
เทคโนโลยีเฉพาะด านชห กับบุคลากรด านเทคโนโลยีดิจิทัลทีอปฏิบัติงานชนภาครัฐและเอกชน เพ่ออ รองรับ 
ความต องการชนอนาคต 



๒๐ 

 

๘)  นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายขึองคณ ะรัฐมนตรี  พล เอกประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ทีอ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทีอเกีอยวขึ องกับกองทุน ได แก่  
  นโยบายทีอ ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี การป้องกันการฟอกเงินมาชช ชน
การป้องกันและปราบปราม ผู มีอิทธิพลและเจ าหน าทีอขึองรัฐทีอประพฤติมิชอบ หร่อกระท าผิดเกีอยวกับ  
การค ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขึ ามชาติ 

๔.๓ ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับทบทวนประจ าปี ๒๕๖๐ ซ้องเป็น
แผนยุทธศาสตร์ตันงรับทีอมุ่งแก ไขึและปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ออเพิอมประสิทธิภาพชนการบริหารและพัฒนางาน
ขึองกองทุนฯ ชห เกิดความชัดเจน และมีความคล่องตัวมากยิองขึ้นน ภายชต ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ 
สรุปพอสังเขึป ดังนีน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร างขึีดความสามารถขึองกองทุนฯ เพ่ออสนับสนุนการด าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพชห ความส าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดท าหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาโครงการทีอขึอรับการเงินกองทุนฯเน่อองจากการด าเนินงานทีอผ่านมา พบว่า โครงการทีอเสนอขึอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯมีประเภทโครงการทีอหลากหลาย และเกีอยวขึ องเช่ออมโยงชนหลายมิติ ชนขึณะทีอ
หลักเกณฑ์ชนการพิจารณาโครงการทีอมีอยู่เป็นลักษณะกรอบหลักเกณฑ์กว าง ๆ ทีอยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ
ต่อการน าไปชช ชนการวิเคราะห์ และพิจารณาโครงการได อย่างครอบคลุม ซ้องกองทุนฯ ได มีการจัดท าหลักเกณฑ์
การพิจารณาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ เพ่ออชช เป็นแนวทางชนการปฏิบัติงาน 
ทีอมีความชัดเจน และครอบคลุมยิองขึ้นน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพ่ออชห การบริการอย่างมีคุณภาพ  
โดยเน นการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการกองทุนชห มีความเหมาะสม คล่องตัวชนการชห บริการทันงชน  
เชิงเน่นอหาสาระและช่องทางการชห บริการทีอง่ายและสะดวกต่อการเขึ าถ้ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความรู 
ขึองบุคลากรกองทุนฯ เพ่ออเพิอมขึีดความสามารถชนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการเพ่ออพัฒนากองทุนฯ 
ชห มีประสิทธิภาพยิองขึ้นน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร างเคร่อขึ่ายความร่วมม่อเพ่ออเป็นหุ นส่วนชนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน โดยชห ความส าคัญกับประชาสัมพันธ์เพ่ออเผยแพร่ขึ อมูล สร างความรู  ความเขึ าชจ
เกีอยวกับบทบาท ภารกิจและกฎหมายระเบียบเกีอยวกับการด าเนินงานขึองกองทุนฯ และภารกิจขึองส านักงาน 
ปปง. เพ่ออชห หน่วยงานทีอเกีอยวขึ องสามารถเขึ าถ้งและชช บริการขึองกองทุนฯ เพิอมขึ้นนควบคู่ไปกับการเสริมสร าง
เคร่อขึ่ายความร่วมม่อ โดยการแลกเปลีอยนเรียนรู เกีอยวกับแนวทางการด าเนินงาน เช่น จัดเวทีเพ่ออเสริมสร าง
ความร่วมม่อทันงชนเร่อองแนวปฏิบัติเพ่ออบูรณาการการท างาน สนับสนุนขึ อมูลชุดความรู ต่าง ๆ ทีอเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต น 

 ๔.๔  ปัญหาและอุปสรรค 



๒๑ 

 

 จากการด าเนินงานขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีอผ่านมา สามารถรวบรวม
ปัญหา อุปสรรค และขึ อจ ากัดการด าเนินงานขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชนประเด็น
ส าคัญ ๆ สรุปได ดังนีน 

๑) ปัญหาการชช จ่ายเงินทีอไม่เป็นไปตามประมาณการทีอตันงไว  เน่อองจากผู ขึอรับการ
สนับสนุนแจ งความประสงค์ชนการจัดท าค าขึอประมาณการรายจ่าย แต่ไม่ย่อนแบบเสนอแผนงาน โครงการ  
บางกรณีขึอยกเลิกโครงการหลังจากได รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล ว และมีการส่งเงินค่นชห 
กองทุนฯ เน่อองจากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน และขึาดความพร อม ส่งผลชห กองทุนฯ มีความเสีอยง
ไม่สามารถบริหารการชช จ่ายเงินได อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายทีอตันงไว   

๒) ขึ อมูลสารสนเทศขึองกองทุนฯ ทันงชนเชิงสาระและสถิติขึ อมูลต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอต่อ
การน ามาชช ประกอบการวิเคราะห์เพ่ออน าไปสู่การวางแผนและตัดสินชจ รวมทันง รูปแบบการน าเสนอขึ อมูล 
ทีอน่าสนชจ และง่ายต่อการเขึ าถ้ง 

๓) การปรับปรุง แก ไขึระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ว่าด วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายทีอเกีอยวขึ องชห สอดคล อง 
กับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔) โครงการทีอเสนอขึอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ยังขึาดความเช่ออมโยง เช่น ปัญหาทีอ
แท จริงกับความจ าเป็นทีอต องจัดท าโครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์ขึองโครงการ เป็นต น ท าชห ต องมี  
การประสานเพ่ออขึอรายละเอียด ขึ อมูลเพิอมเติมจากผู ย่อนขึอรับการสนับสนุน ส่งผลชห การพิจารณา  
เกิดความล่าช า  

๕) รูปแบบและกระบวนการขึันนตอนการสนับสนุนโครงการขึองหน่วยงานต่าง ๆ  
ทีอขึอรับเงินจากกองทุนฯ รวมทันง การติดตามและการรายงานผลการด าเนินงานโครงการทีอได รับการสนับสนุน  
ยังไม่ชัดเจนเท่าทีอควรส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน   

๖) การด าเนินงานขึองกองทุนฯ ยังขึาดการท างานเชิงรุก ส่วนชหญ่เป็นไปชนลักษณะ 
ตันงรับ ทันงนีน อาจเป็นเพราะต องรับผิดชอบตัวชีนวัดตามบันท้กขึ อตกลงตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล 
การด าเนินงานกองทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชีมีจ านวนมาก ชนขึณะทีอจ านวนบุคลากร ยังมีขึ อจ ากัดทันงชน  
เชิงปริมาณและทักษะความรู ทีอจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ท าชห ต องเกลีอยภารกิจเพ่ออชห การด าเนินงานลุล่วงไปได  
ซ้องอาจส่งผลต่อการบริหารงานเกิดความไม่คล่องตัว 

๗) การประชาสัมพันธ์ขึองกองทุนฯ แม ว่าจะมีแนวโน มทีอดีขึ้นน แต่ไม่เพียงพอ ส่งผลชห 
กองทุนฯ ยังไม่เป็นทีอรู จักเท่าทีอควร ท าชห การเสนอโครงการเพ่ออขึอรับเงินสนับสนุนยังมีจ านวนไม่มากนัก  
ควรเพิอมช่องทาง และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ยังมีความจ าเป็นและต องท าอย่างต่อเน่อองเพ่ออชห กองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นทีอรู จักและน าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมม่อ 
ด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทันงทางตรงและทางอ อม ต่อไป 

 ๔.๕  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ( SWOT Analysis) 



๒๒ 

 

  การวิเคราะห์จุดแขึ็งและจุดอ่อนขึองกองทุนฯ จะพิจารณาจากการประเมินศักยภาพขึอง
ทรัพยากรขึองกองทุนฯ ทีอมีอยู่ปัจจุบัน ทันงชนด านบุคลากร ด านการด าเนินงาน และด านการเงิน เพ่ออชห บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขึองกองทุนฯ ภายชต ผลกระทบและขึ อจ ากัด โดยสามารถวิเคราะห์จุดแขึ็งและ
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขึองกองทุนฯ ได ดังนีน 
 

จุดแข็ง (Straight) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านบุคลากร 
๑. บุคลากรขึองกองทุนฯ มีความรับผิดชอบ 

ทุ่มเท มีความมุ่งมัอนต่อการปฏิบัติงาน มีการท างาน
เป็นทีม มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

๒. คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู  ความเชีอยวชาญ
ด านการเงิน การคลัง และกฎหมาย ทีอเกีอยวขึ องกับ
งานขึองกองทุนฯ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุน
ชห เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

๓. คณะอนุกรรมการกลัอนกรองฯ ทีอมีความสามารถชน
การพิจารณาโครงการทีอเสนอขึอรับเงินสนับสนุน ชห เกิด
ความเหมาะสม คุ มค่า เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ฯก่อนเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
พิจารณาอนุมัต ิ

๔. ผู บริหารระดับสูงขึองกองทุนฯ ชห ความส าคัญ
กับการด าเนินงานกองทุนฯ โดยมีการติดตามผลอย่าง
ต่อเน่ออง 

 
๑. การเสริมสร างองค์ความรู และการจัดการความรู ทีอ

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานขึองบุคลากรกองทุนฯ ยังมีน อย
และมีการจัดเก็บยังไม่เป็นระบบเท่าทีอควร ส่งผลต่อ
การส่บค น เพ่อ อหาขึ อมู ล ชนการปฏิบั ติ งานขึอง
เจ าหน าทีอกองทุนฯ  

๒. ขึ าราชการมีความรู  ความสามารถ แต่ด วย
อัตราก าลังทีอไม่สอดคล องกับภารกิจทีอได รับมอบหมาย 

๓. พนักงานกองทุนฯ บางส่วนยังขึาดประสบการณ์ 
ความรู  ความสามารถชนการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
ความรู ความสามารถเฉพาะทาง เช่น ด านการวิเคราะห์
โครงการและแผนงาน ด านกฎหมาย และด านการจัดท า
ยุทธศาสตร์ เป็นต น 

๔. การก าหนดตัวชีนวัดรายบุคคล ขึาดการมองภาพรวม
ขึองงาน เน่อองจากตัวชีนวัดบางตัวมีกิจกรรม กระบวนการ 
ขึันนตอนมาก ควรมีการแยกตัวชีน วัด และก าหนดช่อ อ
ผู รับผิดชอบชห ชัดเจน  

ด้านการด าเนินงาน 
๑. มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานขึองกองทุนฯ 

ทีอชัดเจน  
๒. มีแนวทางชนการบริหารสภาพคล่องขึองกองทุนฯ  

ทีอมีความชัดเจน  
๓. แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ เป็นเคร่อองม่อส าคัญ

ชนการปฏิบัติงาน/มีคู่ม่อชนทุกภารกิจ เพ่ออชห บุคลากร
และเจ าหน าทีอ กองทุ น เพ่อ อ ชช เป็ นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

๔. มีหลักเกณฑ์ เง่ออนไขึ และวิธีการขึอรับจัดสรร
เงินจากกองทุนฯ  

 
๑. หน่วยงานทีอเขึียนแบบเสนอโครงการขึอรับการ

สนับสนุนจากกองทุนฯ ยังขึาดความละเอียด ครบถ วน 
ตามทีอก าหนดชนแบบเสนอ ท าชห มีการประสาน 
ปรับปรุง กระทบต่อระยะเวลาชนการปฏิบัติงานขึอง
เจ าหน าทีอกองทุนฯ  

๒. การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้ าหมาย ส่ งผลชห โครงการเสนอขึอรับ เงิน
สนับสนุนยังไม่สอดคล องและตรงตามวัตถุประสงค์
เท่าทีอควร 

๓. ฐานขึ อมูลสารสนเทศขึองกองทุนฯ ยังมีน อย 



๒๓ 

 

๕. มีเว็บไซต์เกีอยวกับกองทุนฯ ภายชต เว็บไซต์ 
ส านักงาน ปปง. เพ่ออประชาสัมพันธ์เกีอยวกับกองทุนฯ 

และขึาดขึ อมูลเชิงสถิติ เพ่ออรองรับการปฏิบัติงานหร่อ
ก าหนดแนวทางการพัฒนางานขึองกองทุนฯ 

 

 

 

จุดแข็ง (Straight) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการเงิน 
๑. มีงบประมาณขึองกองทุนฯทีอจะสามารถจัดสรร

ชห แก่หน่วยงานทีอขึอรับการสนับสนุนได   
๒. มีมติคณะกรรมการกองทุนฯ ชนการบริหาร

การเงินขึองกองทุนฯ ทีอชัดเจน  
๓. มีระบบบัญชีตามมาตรฐานขึองกรมบัญชีกลาง  

 
 แนวทางการจัดท ากรอบประมาณการเบิกจ่าย

งบประมาณ เพ่อ อสนับสนุนโครงการยั งไม่ชั ด เจน
เท่าทีอควร อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ  
ทีอไม่สามารถสนับสนุนได เพียงพอต่อความต องการหาก
มีโครงการทีอเสนอขึอรับการสนับสนุนงบประมาณชน
จ านวนทีอเพิอมข้ึนนภายชนปีนันนๆ  

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
๑. เทคโนโลยีและการส่ออสารมีศักยภาพสูงขึ้นน 

สามารถน ามาประยุกต์ชช เพ่ออเพิอมประสิทธิภาพชนการ
ปฏิบัติงานได  

๒. การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนทีอมี
เกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน โดยก าหนดตัวชีนวัด 
และความท าทายชนการปฏิบัติ ทีอต องมีผลลัพธ์ทีอชัดเจน 
เป็นรูปธรรม เป็นโอกาสขึองกองทุนฯ ชนการพัฒนา
และบริหารจัดการกองทุนชห มีประสิทธิภาพเพิอมขึ้นน  

   
 
                             - 

 



๒๔ 

จากการน าขึ อมูลทีอได จากการวิเคราะห์ SWOT มาวิเคราะห์ชนรูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix สามารถก าหนดกลยุทธ์การพัฒนากองทุนฯ ดังนีน 
กลวิธีเชิงรุก 

จุดแขึ็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) 
๑. บุคลากรขึองกองทุนฯ มีความรู ความสามารถและเขึ าชจชน

การด าเนินงานกองทุน รวมทันงรับผิดชอบต่อหน าทีอขึองตนเอง 
๒. คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู  ความเชีอยวชาญ ชห นโยบายและ

แนวทางการด าเนินงานขึองกองทุนฯ มีประสิทธิภาพยิองขึ้นน 
๓. คณะอนุกรรมการกลัอนกรองโครงการฯ สามารถพิจารณาโครงการ

ทีอเสนอขึอรับเงินสนับสนุนชห เกิดความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ฯ 

๔.  ผู บริหารระดับสูงขึองกองทุนฯ ชห ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานกองทุนฯ โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ออง 

๕. มีกกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ เป็นเคร่อองม่อส าคัญ 
ชนการรองรับการด าเนินงานขึองกองทุนฯ  

๖. หลักเกณฑ์ เง่ออนไขึ และวิธีการขึอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ  
มีความชัดเจน โปร่งชส 

๗. มี เว็บไซต์เกีอยวกับกองทุนฯ ภายชต เว็บไซต์  ส านักงาน ปปง.  
เพ่ออประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนฯ  

๘. งบประมาณกองทุนฯ สามารถจัดสรรชห แก่หน่วยงานทีอขึอรับ
การสนับสนุนได   

๙. ระบบบัญชเีป็นไปตามมาตรฐานขึองกรมบัญชีกลาง 

๑. เทคโนโลยีและการส่อ อสารมีศักยภาพสูงขึ้นน 
สามารถน ามาประยุกต์ชช เพ่ออเพิอมประสิทธิภาพชนการ
ปฏิบัติงานได  

๒. การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนทีอมี
เกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน โดยก าหนดตัวชีนวัด 
และความท าทายชนการปฏิบัติ ทีอต องมีผลลัพธ์ทีอชัดเจน 
เป็นรูปธรรม เป็นโอกาสขึองกองทุนฯ ชนการพัฒนา
และบริหารจัดการกองทุนชห มีประสิทธิภาพเพิอมขึ้นน 
 
 
 

SO๑. ยกระดับการบริหารจัดกากองทุนฯ เพ่ออ 
เพิอมขึีดความสามารถชนการสนับสนุนการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 



๒๕ 

 

กลวิธีเชิงป้องกัน 
จุดแขึ็ง (Strengths) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 

๑. บุคลากรขึองกองทุนฯ มีความรู ความสามารถและเขึ าชจชน
การด าเนินงานกองทุน รวมทันงรับผิดชอบต่อหน าทีอขึองตนเอง 

๒. คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู  ความเชีอยวชาญ ชห นโยบาย
และแนวทางการด าเนินงานขึองกองทุนฯ มีประสิทธิภาพยิองขึ้นน 

๓. คณะอนุกรรมการกลัอนกรองโครงการฯ สามารถชนการพิจารณา
โครงการทีอเสนอขึอรับเงินสนับสนุนชห เกิดความเหมาะสม เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ 

๔. ผู บริหารระดับสูงขึองกองทุนฯ ชห ความส าคัญกับการด าเนินงาน
กองทุนฯ โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ออง 

๕. กฎหมายรองรับการด าเนินงานขึองกองทุนฯทีอชัดเจน 
๖. แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ เป็นเคร่อองม่อส าคัญชนการปฏิบัติงาน 

ชห บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายทีอก าหนด 
๗. หลักเกณฑ์ เง่ออนไขึ และวิธีการขึอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ มี

ความชัดเจน โปร่งชส 
๘. มีเว็บไซต์เกีอยวกับกองทุนฯ ภายชต เว็บไซต์  ส านักงาน ปปง.  

เพ่ออประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนฯ โดยเฉพาะ 
๙. มีงบประมาณขึองกองทุนฯทีอจะสามารถจัดสรรชห แก่

หน่วยงานทีอขึอรับการสนับสนุนได   
๑๐. มีระบบบัญชีตามมาตรฐานขึองกรมบัญชีกลาง  

 
 
                         - 

 
 
 



๒๖ 

 

กลวิธีเชิงแก้ไข 
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงแก ไขึ (WO Strategy) 

๑. แนวทางการจัดท ากรอบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ออสนับสนุนโครงการยังไม่ชัดเจนเท่าทีอควร อาจส่งผลกระทบต่อ
การบริหารงบประมาณทีอไม่สามารถสนับสนุนได เพียงพอต่อความ
ต องการหากมีโครงการทีอเสนอขึอรับการสนับสนุนงบประมาณชน
จ านวนทีอเพิอมข้ึนนภายชนปีนันนๆ 

๒.  โครงการทีอขึอรับเงินสนับสนุน มีการปรับแก ไขึ ไม่สอดคล องและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ ต องประสานปรับปรุงรายละเอียด ส่งผลต่อกรอบ
เวลาและการปฏิบัติงานขึองเจ าหน าทีอกองทุนฯ 

๓. การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ส่งผลชห กองทุนฯ ยังไม่เป็นทีอรู จักเท่าทีอควร 

๔. การชช เทคโนโลยสีารสนเทศขึองกองทุนฯ เพ่ออเพิอม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยังมีน อย  

๕. ขึาดขึ อมูลเชิงสถิติ เพ่ออรองรับการปฏิบัติงานหร่อก าหนด
แนวทางการพัฒนางานขึองกองทุนฯ  

๖. การเสริมสร างองค์ความรู และการจัดการความรู ทีอจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานขึองบุคลากรกองทุนฯ ยังมีน อยและมีการจัดเก็บยังไม่
เป็นระบบเท่าทีอควร ส่งผลต่อการส่บค นเพ่ออหาขึ อมูลชนการ
ปฏิบัติงานขึองเจ าหน าทีอกองทุนฯ 

   เทคโนโลยีและการส่อ อสารมีศักยภาพสู งขึ้น น 
สามารถน ามาประยุกต์ชช เพ่ออเพิอมประสิทธิภาพชน
การปฏิบัติงานได  
 

WO๑  พั ฒ นาแนวทางการจั ดท าประมาณ
การงบประมาณ และแผนการก ากับดูแลการชช 
จ่ายเงิน เพ่ออรองรับกับความเสีอยงทีอจะเกิดขึ้นน 

WO๒ ส่งเสริมการชช เทคโนโลยีชนการเสนอ
โครงการขึอรับการสนับสนุนผ่านระบบเคร่อขึ่าย 
Internet เพ่ออตรวจสอบรายละเอียดเบ่นองต น  

WO๓ ประชาสัมพันธ์และส่ออสาร เพ่ออสร างความรู 
ความเขึ าชจเกีอยวกับกองทุนฯ กับผู มีส่วนได ส่วนเสีย  
โดยชช เทคโนโลยีสมัยชหม่ ชห เป็นประโยชน์และ
เหมาะสมกับการชห บริการและการเผยแพร่ขึ อมูล 

WO๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ โดย 
เสริมสร างความรู ทีอจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
องค์ความรู ต่าง ๆ ทีอเกีอยวขึ อง รวมทันงการจัดการ
ความรู เพ่ออประโยชน์ชนการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 



๒๗ 

 

กลวิธีเชิงรับ 
จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงแก ไขึรับ (WT Strategy) 

๑. แนวทางการจัดท ากรอบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ออสนับสนุนโครงการยังไม่ชัดเจนเท่าทีอควร อาจส่งผลกระทบต่อ
การบริหารงบประมาณทีอไม่สามารถสนับสนุนได เพียงพอต่อความ
ต องการหากมีโครงการทีอเสนอขึอรับการสนับสนุนงบประมาณชน
จ านวนทีอเพิอมข้ึนนภายชนปีนันนๆ 

๒.  โครงการทีอขึอรับเงินสนับสนุนไม่สอดคล องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ ต องประสานปรับปรุงรายละเอียด ส่งผลต่อกรอบเวลาและ
การปฏิบัติงานขึองเจ าหน าทีอกองทุนฯ 

๓.  การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
ส่งผลชห กองทุนฯ ยังไม่เป็นทีอรู จักเท่าทีอควร 

๔.  การชช เทคโนโลยีสารสนเทศขึองกองทุนฯ เพ่ออเพิอมสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานยังมีน อย  

๕.  ขึาดขึ อมู ลเชิ งสถิ ติ  เพ่อ อรองรับการปฏิ บั ติ งานหร่อก าหนด 
แนวทางการพัฒนางานขึองกองทุนฯ  

๖.  การเสริมสร างองค์ความรู และการจัดการความรู ทีอจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานขึองบุคลากรกองทุนฯ ยังมีน อยและมีการจัดเก็บยังไม่
เป็นระบบเท่าทีอควร ส่งผลต่อการส่บค นเพ่ออหาขึ อมูลชนการ
ปฏิบัติงานขึองเจ าหน าทีอกองทุนฯ  

๑.  กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ก าหนด
ตัวชีนวัดชัดเจน ตันงแต่การลงนามตามบันท้กขึ อตกลง
ประจ าปี  ท าชห ไม่สามารถวางแผนรองรับการ
ด าเนินงานชห บรรลุเป้าหมายได เท่าทีอควร 

๒. โค ร งก า ร ทีอ เส น อ ขึ อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณจากหน่วยงานภายชนและภายนอก 
ทีอเพิอมขึ้นน อาจส่งผลต่องบประมาณขึองกองทุนฯ  
ทีอไม่สามารถจัดสรรได เพียงพอต่อความต องการ 

WT๑. จัดท าแผนบริหารความเสีอยงเพ่ออป้องกัน 
จุดอ่อน  และอุปสรรคทีอ อาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จชนการด าเนินงานกองทุน 
 



๒๘ 

 

บทที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์  ผลการด าเนินงานทีอผ่านมา และปัญหาและอุปสรรค รวมทันง 
การประเมินศักยภาพขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามแนวคิด SWOT Analysis และ 
จากการน าขึ อมูลทีอได จากการวิเคราะห์ SWOT มาวิเคราะห์ชนรูปแบบความสัมพันธ์แบบ  TOWS Matrix 
พบว่า แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ ควรเป็นแผนเชิงรุกทีอมุ่งผลักดันชห การด าเนินงาน
กองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองต่อภารกิจขึองหน่วยงาน โดยการก าหนดแนวทางการสนับสนุน
โครงการชห สอดคล องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ และพันธกิจทีอก าหนด ซ้องแตกต่างจากแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๐ ซ้องเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงตันงรับ ทีอมุ่งแก ไขึและลดขึ อจ ากัดชน 
การปฏิบัติงาน โดยการปรับปรุงวิธีการท างานชห เกิดความชัดเจนและมีความคล่องตัวมากยิองขึ้นน  

ดังนันน เพ่ออขึับเคล่ออนการด าเนินงานกองทุนการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินชห มี
ประสิทธิภาพยิองขึ้น จ้งก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ ดังนีน  

วิสัยทัศน์ (Vision)   : เป็นกองทุนทีอสนับสนุนภารกิจด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทีอมี
 ประสิทธิภาพและบริหารจัดการด วยเทคโนโลยีทีอทันสมัย 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย 

ระยะสันน ระยะยาว ๓ - ๕ ปี 

๑. ระดับความส าเร็จชนการสนับสนุนส่งเสริมโครงการ
ด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ร อยละ ๕๐ ขึองงบประมาณ
ทีอ สนั บสนุ นส่ งเสริ มตาม
วัตถุประสงค์ขึ อ ๑ หร่อ ขึ อ ๒  

ร อยละ ๗๐ ขึองงบประมาณ
ทีอ สนั บสนุ นส่ งเสริ มตาม
วัตถุประสงค์ขึ อ ๑ หร่อ ขึ อ ๒  

๒. ระดับความส าเร็จชนการบริหารจัดการกองทุนเป็นไป 
ตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง 

  กองทุนฯ มีผลคะแนนการ
ประเมิ นตนเองไม่ ตอ ากว่ า 
ค่าเป้าหมายทีอก าหนดทุกด าน
และมี ระเบี ยบหลั กเกณฑ์ ทีอ
สอดคล องกับกฎหมายหลัก 

  กองทุนฯ มีผลคะแนนการ
ประเมิ นตนเองไม่ ตอ ากว่ า 
ค่าเป้าหมายทีอก าหนดทุกด าน
และมี ระเบี ยบหลั กเกณฑ์ ทีอ
สอดคล องกับกฎหมายหลัก 

พันธกิจ (Mission)       
๑. สนับสนุนส่งเสริมโครงการด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชห มีประสิทธิภาพและ 

 เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ๒. ก าหนดนโยบายหร่อแนวทางเพ่ออรองรับการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
  การฟอกเงิน 



๒๙ 

 

เป้าหมายหลัก (Goal)  
๑. ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความพ้งพอชจต่อผู มีส่วนได ส่วนเสีย 

 ๒. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๓. บุคลากรขึองกองทุนมีศักยภาพชนการบริหารจัดการและสามารถด าเนินงานกองทุนฯ ได บรรลุตามภารกิจ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

  เพ่ออชห การด าเนินงานขึองกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลัก แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ จ้งก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว  ๓ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนีน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

กลยุทธ์     
๑.  เพิอมขีึดความสามารถชนการสนับสนุนส่งเสริมด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ออสร างการรับรู และเขึ าชจเกีอยวกับหลักเกณฑ์ ขึ อก าหนดต่าง ๆ  ขึองกองทุนฯ  

  แก่หน่วยงานทีอเกีอยวขึ องและผู มีส่วนได ส่วนเสีย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   เพิอมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ออตอบสนองต่อพันธกิจ
 และมาตรฐานทีอก าหนด 

กลยุทธ์ 
๑. ทบทวน/จัดท าโครงสร างการบริหารกองทุนฯทีอชัดเจนสามารถด าเนินงานได ตามพันธกิจและ

ตอบสนองต่อผู มีส่วนได ส่วนเสีย  
๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๓. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีอเกีอยวขึ องชห สอดคล องกับการปฏิบัติงานจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   เพิอมศักยภาพบุคลากรขึองกองทุนฯ อย่างต่อเน่อองเพ่ออชห สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได 
 ตามเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
เพิอมศักยภาพบุคลากรขึองกองทุนฯ และเสริมสร างองค์ความรู เพ่ออสนับสนุนการปฏิบัติงานขึอง

บุคลากรกองทุนฯ อย่างต่อเน่อองและเป็นระบบ 



๓๐ 

 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ผู รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

  ๑ . สนั บ สนุ นส่ ง เสริม
เ งิ น ก อ ง ทุ น ฯ ช ห กั บ
ห น่ ว ย งาน ทีอ เกีอ ย ว ขึ อ ง  
เพ่อ อ ป ร ะ โย ช น์ ชน ก า ร
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 
 

๑) ระดับความส าเร็จชน
การจัดท ากรอบ/แนวทาง
ชนการสนับสนุนส่งเสริม
ด าน ก ารป้ อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่วนกองทุน 

๒) ร อยละขึองความ 
สามารถชนการจ่ายเงินตาม
มาตรา ๕๙/๑  

N/A N/A ๙๖ ๙๖ ๙๖ ส่วนกองทุน 

 ๒. โครงการทีอได รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
ส าม ารถด า เนิ น งาน ได  
ตามแผน 

๓. ระดับความส าเร็จ
ขึองแผนงานหร่อโครงการ
ทีอกองทุนฯชห การสนับสนุน 

 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่วนกองทุน 

๓.  หน่วยงานทีอเกีอยวขึ อง
และผู มีส่วนได ส่วนเสีย ได 
รับรู ขึ อมู ล  ขึ่ าวสาร และ
เขึ าชจชนบทบาทภารกิจขึอง
กองทุนฯ สามารถน าไปชช 
ป ระ โย ช น์  แ ล ะจั ด ท า
โครงการเพ่อ อขึอรั บการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ 

๔.ระดับความส าเร็จ
ขึองการจัดกิจกรรมเพ่ออ
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่วนกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพิอมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ออตอบสนองต่อพันธกิจและ  
 มาตรฐานทีอก าหนด 

การด าเนินงานกองทุนฯ 

บรรล ุตามพ ัน ธก ิจและ
เป้าหมายทีอก าหนด 

๑. ผ ล ค ะ แ น น ก า ร
ประเมินตนเองตามเกณฑ์
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน  

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่วนกองทุน 

 
 
 
 



๓๑ 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย ผู รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๒. จ านวนกฎหมาย/
ระเบียบ/หลักเกณฑ์/คู่ม่อ
ทีอมีการพัฒนาปรับปรุง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ส่วนกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓    เพิอมศักยภาพบุคลากรขึองกองทุนฯ อย่างต่อเน่อองเพ่ออชห สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได  
   ตามเป้าหมาย 

บุคลากรขึองกองทุนมี
ศักยภาพชนการบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ส าม า ร ถ
ด าเนินงานกองทุนฯได 
บรรลุตามพันธกิจและ
เป้าหมายทีอก าหนด 
 

ก อ ง ทุ น มี ค ะ แ น น 
การประ เมิ น ตน เองไม่ 
ตอ า ก ว่ าค่ า เป้ าห ม าย ทีอ
ก าหนดทุกด าน 
 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่วนกองทุน 



๓๒ 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ กับเป้าประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   
สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน   

 
๑. เพิอมขึีดความสามารถชนการ

สนับสนุนส่งเสริมด านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

 
๑.  สนับสนุนส่งเสริมเงินกองทุนฯ

ชห กับหน่วยงานทีอเกีอยวขึ องเพ่ออ
ประโยชน์ ชนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. โค ร งก า ร ทีอ ไ ด รั บ ก า ร
สนับสนุนเงินจากกองทุนสามารถ
ด าเนินการได ตามแผนทีอก าหนด 

 
- กรอบ หร่อแนวทางการ

ด าเนินงานเพ่ออสนับสนุนส่งเสริม
โครงการทีอขึอรับเงินจากกองทุนฯ  
ตามวัตถุประสงค์กองทุนฯ 

 

 
- กองทุนฯ สามารถสนับสนุน

ส่งเสริมโครงการได สอดคล อง
ตามวัตถุประสงค์ และตอบสนอง
ต่อภารกิจขึองส านักงาน ปปง. 

 

๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ออสร าง
การรับรู และเขึ าชจเกีอยวกับหลักเกณฑ์ 
ขึ อก าหนดต่ าง ๆ ขึองกองทุ นฯ  
แก่หน่วยงานทีอเกีอยวขึ องและผู มี
ส่วนได ส่วนเสีย 

หน่ วยงานทีอ เกีอ ยวขึ องและ 
ผู มีส่วนได ส่วนเสีย ได รับรู ขึ อมูล 
ขึ่าวสาร และเขึ าชจชนบทบาท
ภารกิจขึองกองทุนฯ สามารถ
น าไปชช ประโยชน์  และจัดท า
โครงการเพ่ออขึอรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุนฯ 

- สัมมนาประชาสัมพันธ์ เพ่อ อ
สร างการรับรู และเขึ าชจเกีอ ยวกับ
หลักเกณฑ์  ขึ อก าหนดต่าง ๆ  ขึอง
กองทุนฯ 
- จ านวนช่องทางการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ 
- จ านวนกิจกรรม 

 

- หน่วยงานทีอ เกีอยวขึ องและ 
ผู มีส่วนได ส่วนเสียได รับขึ อมูล
และเขึ าชจการด าเนินงานขึอง
กองทุนฯ และน าขึ อมูลไปชช 
ประโยชน์ชนการจัดท าโครงการ
เสนอขึอรับเงินจากกองทุนฯ 

- กองทุนฯ มีเคร่อขึ่ายความ
ร่วมม่อด านการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเพิอมขึ้นน  

 

 



๓๓ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
เพิอมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการด าเนินงานกองทุนเพ่อ อ
ตอบสนองต่อพันธกิจและมาตรฐาน
ทีอก าหนด 

 
๑.ทบทวน/จัดท าโครงสร าง

การบริหารกองทุนฯทีอ ชัด เจน
สามารถด าเนินงานได ตามพันธกิจ
และตอบสนองต่อผู มีส่วนได ส่วนเสีย  

 
การด า เนิ น งาน ก อ งทุ น ฯ 

บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมาย

ทีอก าหนด 

 
โค ร งส ร า งฯ ภ า รกิ จ แ ล ะ

อัตราก าลั งทีอ ตอบสนองตาม 
พันธกิจกองทุนฯ  
 

 
- กองทุนฯ สามารถผลักดัน

ขึับเคล่ออนกองทุนฯ ได บรรลุตาม
เป้าหมายและพันธกิจก าหนด   

๒. พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการกองทุน 

แ ผ น งาน /โค ร งก า รต าม
ภารกิจกองทุนฯ เป็น ไปตาม
เก ณ ฑ์ ก า รป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน 

- ภารกิจกองทุนฯ เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียนกองทุนฯ 

 

๓ . ท บ ท วน แ ล ะป รับ ป รุ ง
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีอ
เกีอ ยวขึ องชห สอดคล องกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

การด าเนินงานขึองกองทุนฯ 
มีความคล่องตัว และเป็นไปตาม
กฎหมายทีอก าหนด 

- จ าน วน ก ฎ ห ม าย  ห ร่ อ
ระเบียบ หร่อหลักเกณฑ์ ทีอได มี
การทบทวน/ปรับปรุง จ านวน ๑ 
ฉบับ 

- คู่ ม่ อการด าเนิ นงานตาม
ภารกิจกองทุนฯ จ านวน ๑ เร่ออง 

-  การปฏิ บั ติ งานกองทุ นฯ  
มีความชัดเจน ถูกต องและเป็นไป
ตามกฎหมายทีอก าหนด 

- มี กฎหมายทีอ ถู กต องเพ่อ อ
รองรับการปฏิบัติงานขึองเจ าหน าทีอ 
และผู ทีอ เกีอ ยวขึ อง ชห สามารถ
ปฏิบัติงานได อย่างคล่องตัวยิองขึ้นน 

-  เจ าหน าทีอกองทุนฯ และผู ทีอ
เกีอยวขึ อง สามารถชช คู่ม่อแนวทาง
ชนการปฏิบัติ งานทีอ ถูกต องตาม
กระบวนการขึันนตอนทีอก าหนด  



๓๔ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เพิอมศักยภาพบุคลากรขึองกองทุนฯ 
อย่างต่อเน่อองเพ่ออชห สามารถปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจได ตามเป้าหมาย 

 
๑. เพิอมศักยภาพบุคลากรขึอง

กองทุนฯ และเสริมสร างองค์ความรู 
เพ่ออสนับสนุนการปฏิบัติงานขึอง
บุคลากรกองทุนฯ อย่างต่อเน่ออง
และเปน็ระบบ 

 
บุคลากรขึองกองทุนมีศักยภาพ

ชนการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุตาม
พันธกิจและเป้าหมายทีอก าหนด 
 

 
จ านวนพนักงานกองทุนทีอเขึ ารับ
การอบรมชนหลักสูตรทีอจ าเป็น 
 

 

- บุคลากรกองทุนฯ มีความรู  
และทักษะ สามารถน าความรู ทีอ
ได ไป ชช ชน การปฏิ บั ติ งาน ทีอ
รับผิดชอบ และสามารถน าไป
พัฒนาระบบงานขึองตนเองหร่อ
ชนกองทนุฯได   

 



๓๕ 

 

ตารางเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ระหว่างฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๐ กับ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 

ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๐ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วิสัยทัศน์ : เป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการป้องกัน 
 และปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีความคล่องตัว  

วิสัยทัศน์  :  เป็นกองทุนที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ที่มีประสิทธิภาพและบริหารจดัการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

พันธกิจ (Mission) 
๑. เสริมสร าง พัฒนากระบวนการท างานด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๒. การบริหารจัดการกองทุนฯ ชห มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๓. ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ออรองรับกับการบริหารจัดการกองทุนและการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
๔. พัฒนาทักษะและศักยภาพขึองบุคลากรอย่างต่อเน่ออง 

พันธกิจ (Mission)      
๑. สนับสนุนส่งเสริมโครงการด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินชห มีประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. ก าหนดนโยบายหร่อแนวทางเพ่ออรองรับการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

เป้าประสงค์หลัก (Goal)  
๑. พัฒนากองทุนฯ ชห มีระบบการบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยีชห มีประสิทธิภาพ  
๒. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบทีอเกีอยวขึ องเพ่ออชห การบริหารจัดการกองทุนชห มีความคล่องตัว 
๓. ประชาสัมพันธ์เพ่ออสร างการรับรู และความเขึ าชจชห กับผู มีส่วนได ส่วนเสีย 
๔. เสริมสร างความร่วมม่อกับภาคีเคร่อขึ่ายทีอเกีอยวขึ องอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการด าเนินการกองทุนหมุนเวียนทีอกระทรวงการคลังก าหนด 

เป้าหมายหลัก (Goal) 
๑. ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความพ้งพอชจต่อ 

 ผู มีส่วนได ส่วนเสีย 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๓. บุคลากรขึองกองทุนมีศักยภาพชนการบริหารจัดการและสามารถด าเนินงานกองทุนฯ 

 ได บรรลุตามภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  เสริมสร างขึีดความสามารถขึองกองทุนเพ่ออสนับสนุนการด าเนินงาน 
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  

๑. กองทุนฯ หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการทีอขึอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
๒. การบริหารจัดการกองทุนมีความคุ มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผู มีส่วนได ส่วนเสีย 

 มีความพ้งพอชจการด าเนินงานขึองกองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด านการป้องกันและปราบปราม 
  การฟอกเงิน   
เป้าประสงค ์

๑. ๑.  สนับสนุนส่งเสริมเงินกองทุนฯชห กับหน่วยงานทีอเกีอยวขึ องเพ่ออประโยชน์ชนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. ๒. โครงการทีอได รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสามารถด าเนินการได ตามแผนทีอก าหนด 
 



๓๖ 

 

ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๐ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

กลยุทธ์  
๑.  พัฒนา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติ และจัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการทีอ ขึอรับ 

 การสนับสนุนเงินกองทุนฯ 
๒.  เพิอมสมรรถนะกรรมการกองทุนฯ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ออง 

 กลยุทธ์     
๑. เพิอมขึีดความสามารถชนการสนับสนุนส่งเสริมด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ออสร างการรับรู และเขึ าชจเกีอยวกับหลักเกณฑ์ ขึ อก าหนดต่าง ๆ   

 ขึองกองทุนฯแก่หน่วยงานทีอเกีอยวขึ องและผู มีส่วนได ส่วนเสีย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพ่ออชห การบริการอย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  
 ระบบและกลไกการบริหารจัดการกองทุนทีอมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
กลยุทธ์  

๑.  ทบทวน ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการกองทุนชห มีความเหมาะสม คล่องตัว และมีมาตรฐาน 
๒.  พัฒนาระบบขึ อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ออการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลชห มีความเหมาะสมสอดคล อง 

 กับการปฏิบัติงาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   เพิอมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ออ
 ตอบสนองต่อพันธกิจและมาตรฐานทีอก าหนด 
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุตามพันธกิจ
  และมาตรฐานทีอก าหนด 
กลยุทธ์ 

๑. ทบทวน/จัดท าโครงสร างการบริหารกองทุนฯทีอชัดเจนสามารถด าเนินงานได ตาม
พันธกิจและตอบสนองต่อผู มีส่วนได ส่วนเสีย  

๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๑. ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีอเกีอยวขึ องชห สอดคล องกับการ

ปฏิบัติงานจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร างเคร่อขึ่ายความร่วมม่อเพ่ออเป็นหุ นส่วนชนการป้องกัน แ ล ะ
 ปราบปรามการฟอกเงิน  
เป้าประสงค์ เคร่อขึ่ายความร่วมมอ่ชนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพิอมขึ้นน 
กลยุทธ์  

๑. พัฒนาการส่ออสาร ประชาสัมพันธ์เพ่ออเผยแพร่ขึ อมูล บทบาทและภารกิจกองทุนฯ  
ชห ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

๒. เสริมสร างเคร่อขึ่ายความร่วมม่อกับหนว่ยงานทีอเกีอยวขึ องเพ่ออสนบัสนนุการด าเนนิงานกองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓   เพิอมศักยภาพบุคลากรขึองกองทุนฯ อย่างต่อเน่อองเพ่ออชห สามารถปฏิบัติงาน
 ตามพันธกิจได ตามเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ บุคลากรขึองกองทุนมีศักยภาพชนการบริหารจัดการและการด าเนินงาน 
 กองทุนฯ บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายทีอก าหนด 
กลยุทธ์ 

เพิอมศักยภาพบุคลากรขึองกองทุนฯ และเสริมสร างองค์ความรู เพ่ออสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 ขึองบุคลากรกองทุนฯ อย่างต่อเน่อองและเป็นระบบ 



๓๗ 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
 

  

เป็นกองทุนที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เพิอมศักยภาพบุคลากรขึองกองทุนฯ อย่าง
ต่อเน่อองเพ่ออชห สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : เพิอมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ออตอบสนองต่อพันธกิจและมาตรฐานทีอก าหนด 
 
 ๑. สนับสนุนส่งเสริมเงินกองทุนฯชห กับหน่วยงานทีอเกีอยวขึ อง เพ่ออประโยชน์ชนการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. โครงการทีอสอดคล องกับวัตถุประสงค์สามารถด าเนินการได ตามแผนงาน 

๓. หน่วยงานทีอเกีอยวขึ องและผู มีส่วนได ส่วนเสียได รับรู ขึ อมูลข่ึาวสารและเขึ าชจชนบทบาท

ภารกิจขึองกองทุนฯ สามารถน าไปชช ประโยชน์ และจัดท าโครงการเพ่ออขึอรับการสนับสนุน

 เงินจากกองทุนฯ 

 

การด าเนินงานกองทนุฯ บรรลตุามพนัธกิจและเปา้หมายที่ก าหนด บุคลากรขึองกองทุนมีศกัยภาพชนการบริหารจัดการและสามารถ
ด าเนนิงานกองทุนฯ บรรลภุารกิจ 

การสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๑.  เพิอมขึีดความสามารถชนการสนับสนุนส่งเสริมด านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
๒.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชห ความรู เกีอยวกับหลักเกณฑ์ ขึ อก าหนด 
  ขึองกองทุนฯ แก่หน่วยงานทีอเกีอยวขึ อง และผู มีส่วนได ส่วนเสีย 
  เพ่ออเสริมสร างเคร่อขึ่ายความร่วมม่อฯ 

 
 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการด าเนินงานของกองทุนฯ 
๑.  ทบทวน/จดัท าโครงสร างการบริหารจัดการกองทุนทีอชัดเจน สามารถด าเนินงาน
ได ตามพันธกิจและตอบสนองต่องผู มีส่วนได ส่วนเสีย 
๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุน 
๓.  ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีอเกีอยวขึ องชห 
สอดคล องกับการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 

การสร้างความรู้ และพัฒนาบุคลากรกองทุนอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาศั กยภาพบุคลากรกองทุ นฯ  และเสริมสร าง 
องค์ความรู เพ่ออสนับสนุนการปฏิบัติงานขึองบุคลากร อย่างต่อเน่ออง
และเป็นระบบ 
 
 

 

โครงสร้างการบริหารและด าเนินงานกองทุนฯ ศูนย์กลางข้อมูลและคู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายนน 

โครงสร้างการบริหารและด าเนินงานกองทุนฯ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกองทุน 

- ระบบสารสนเทศเพ่ออรองรับขึ อมูลทางการเงินและบัญชี 
- ระบบสารสนเทศเพ่ออรองรับการเก็บขึ อมูลโครงการทีอได รับอนุมัติและรายงานและติดตาม 

ประเมินผลโครงการ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ออรองรับการประชาสมัพันธเ์ผยแพรก่ารด าเนนิงานกองทนุฯ 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 

ภายนต้แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๒๔ 
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ กับแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีนวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑) เพิอมขึีดความสามารถชนการ
สนับสนุนส่งเสริมด านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 

 

 

 

๑) สนับสนุนส่งเสริมเงินกองทุน
ชห กับหน่วยงานทีอเกีอยวขึ องเพ่ออ
ประโยชน์ ชนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๒ ) โค ร ง ก า ร ทีอ ไ ด รั บ ก า ร
สนับสนุนเงินจากกองทุนสามารถ
ด าเนิน การได ตามแผนทีอก าหนด 

๑ ) จั ดท ากรอบ /แนวทางชนการ
สนับสนุนส่งเสริมด านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  

๒) การบริหารโครงการทีอได รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

๑) ระดับความส าเร็จชนการจัดท า
กรอบ/แนวทางชนการสนับสนุน
ส่ ง เส ริ ม ด า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๒) ร อยละขึองความสามารถชนการ
จ่ายเงินตามมาตรา ๕๙/๑  

๓) ระดับความส าเร็จขึองแผนงานหร่อ
โครงการทีอกองทุนฯ ชห การสนับสนุน 

ส่วนกองทุน บส. 

๒)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ออ
สร างการรับรู และเขึ าชจเกีอยวกับ
หลักเกณฑ์ ขึ อก าหนดต่าง ๆ ขึอง 
กองทุนฯ แก่หน่วยงานทีอเกีอยวขึ อง 
และผู มีส่วนได ส่วนเสีย 

หน่วยงานทีอเกีอยวขึ อง และผู มี
ส่ วน ได ส่ วน เสี ย ได รับ รู ขึ อมู ล
ขึ่าวสาร และสามารถน าไปชช 
ประโยชน์และจัดท าโครงการเพ่ออ
ขึอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

 

๑) โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ออสร าง
การรับรู และเขึ าชจเกีอยวกับกองทุนฯ              
แก่หน่วยงานทีอเกีอยวขึ อง และผู มีส่วนได 
ส่วนเสีย 

๒) ส ารวจความพ้งพอชจขึองผู มีส่วนได 
ส่วนเสีย 

๑) ระดับความส าเร็จขึองการจัด
กิจกรรมเพ่ออประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

๒) ร อยละความพ้งพอชจขึองผู มี
ส่วนได ส่วนเสีย 

ส่วนกองทุน บส. 

 



๓๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและมาตรฐานที่ก าหนด 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีนวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑) ทบทวน/จัดท าโครงสร างการ
บริหารกองทุนฯ ทีอชัดเจน สามารถ
ด าเนินงานได ตามพันธกิจและ
ตอบสนองต่อผู มีส่วนได เสีย 

 การด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุ
ตาม พัน ธกิ จและเป้ าหมายทีอ
ก าหนด 

 

  จัดท า/ทบทวนโครงสร างการบริหาร
จั ด ก ารก อ งทุ น แ ล ะ อั ต ร าก า ลั ง ทีอ
สอดคล องตามภารกิจ 

   ระดับผลส าเร็จการจัดท า/ทบทวน
โครงสร างการบริหารจัดการกองทุน ฯ 

 

ส่วนกองทุน บส. 

๒)  พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการกองทุนฯ  

๑) ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ทีอสอดคล องกับวัตถุประสงค์
จัดตันง และพันธกิจขึองกองทุนฯ 

๑) ระดับความส าเร็จชนการจัดท า
ทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทีอ
สอดคล องพันธกิจขึองกองทุนฯ 

ส่วนกองทุน บส. 

๒) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 

๒) ระดับความส าเร็จชนการทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์  ระยะยาว ๕ ปีและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี  

ส่วนกองทุน บส. 

๓) ทบทวน/จัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี 

๓ ) ร ะ ดั บ ค ว าม ส า เร็ จ ชน ก า ร
ทบทวน/จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี 

ส่วนกองทุน บส. 

  ๔ ) จั ดท าบ ริห ารความ เสีอ ย งและ 
การควบคุมภายชน 
 

๔) ระดับความส าเร็จชนการเพิอม
ประสิทธิภาพด านบริหารความเสีอยง
และการควบคุมภายชน 

ส่วนกองทุน บส. 

 

 

 



๓๘ 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีนวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

๓)  ท บ ท วน แ ล ะป รั บ ป รุ ง
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีอ
เกีอ ยวขึ องชห สอดคล องกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

    การด าเนินงานขึองกองทุนฯ 
มีความคล่องตัว และเป็นไปตาม
ตามกฎหมายทีอก าหนด 

๑ ) ป รั บ ป รุ ง  ก ฎ  ร ะ เบี ย บ แ ล ะ
หลักเกณฑ์ชห สอคล องกับการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

๒) จัดท าคู่ ม่อการด าเนินงานตาม
ภารกิจขึองกองทุนฯ 

๑) จ านวนกฎหมาย หร่อระเบียบ 
หร่อหลักเกณฑ์ ทีอ ได มีการทบทวน/
ปรับปรุงจ านวน ๑ ฉบับ 

๒) คู่ม่อการด าเนินงานตามภารกิจขึอง
กองทุนฯ จ านวน ๑ เร่ออง 

ส่วนกองทุน บส. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เพิ่มศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อนห้สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได้ตามเป้าหมาย 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชีนวัด หน่วยงานรับผิดชอบ 

๑. พั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากร
กองทุนฯ และเสริมสร างองค์ความรู 
เพ่ออสนับสนุนการปฏิบัติงานขึอง
บุคลากร อย่างต่อเน่อ องและเป็น
ระบบ 

บุคลากรขึองกองทุนมีศักยภาพ
ชนการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุตาม
พันธกิจ และเป้าหมายทีอก าหนด 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

ระดับความส าเร็จชนการจัดท า
แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด า น บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

ส่วนกองทุน บส. 



๓๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
ภายนต้แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กลยุทธ์ที่ ๑  เพิอมขึีดความสามารถชนการสนับสนุนส่งเสริมด านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑. จัดท ากรอบ/
แ น ว ท า ง ชน ก า ร
สนับสนุนส่งเสริมด าน
การป้ อ งกั น แ ล ะ
ป ร าบ ป ร าม ก า ร 
ฟอกเงิน 

- เพ่ออเป็นกรอบ/
แนวทางการจัดสรร
เงินกองทุนชห เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
จั ด ตัน ง แ ล ะ ต า ม
เจตนารมณ์ ขึอง
กฎหมาย 

กองทุนฯ สามารถ
สนับสนุนโครงการ
ด านการป้องกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน 

 

๑) ส ารวจ ศ้ กษา 
ขึ อมู ลโครงการฯ ทีอ
ขึอรับการสนับสนุน
เงินจากกองทุนฯ  

๒)  รวบรวมและจัด
ประเภทโครงการทีอได รับ
การสนับสนุนเงินตาม
วัตถุประสงค์กองทุน 

๓) จั ดท ากรอบ 
/แนวทาง เพ่ออก าหนด
วงเงินสนับสนุนโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ 

๔) เสนอ ลปง. ชห 
ความเห็นชอบ 

๕) เสนอคณะกรรมการ
กองทุนฯ เห็นชอบ และ
น าสู่การปฏิบัติ 

            - เก่นอกูล - ร ะ ดั บ
ความส าเร็ จชน
ก า ร จั ด ท า 
แน วท างการ
ส นั บ ส นุ น
โครงการ 

- แนวทางการ
ส นั บ ส นุ น
โครงการ  

 

 

 



๔๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑. การสนับสนุนและ
ส่งเสริมโครงการด าน
ก ารป้ อ งกั น แ ล ะ
ป ร า บ ป ร าม ก า ร 
ฟอกเงิน 

- เพ่อ อ ส ร า ง
ก ล ไก ชน ก า ร
ขึับเคล่ออนการ
ด าเนินงานด าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

- เพ่ออสนับสนุน
โค รงก ารด าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินชห เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
และสอดคล องกับ
ภ า ร กิ จ ขึ อ ง
ส านักงาน ปปง. 

 

โครงการทีอ ได รับ
การสนั บสนุ น มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

๑) จัดท าแผนการ
ด าเนินงานสนับสนุน
โครงการตามกรอบ
วงเงินประจ าป ี

๒) ก าหนดกรอบ
การสนับสนุนโครงการ
ชห เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายรายไตรมาส 

๓) บริหารโครงการ
ตามแผนทีอก าหนด 

๔) ติ ด ต า ม /
ปรับปรุงด าเนินงาน
โครงการชห สอดคล อง
กับแผนการชช จ่ายเงิน
ทีอก าหนด 

๕) จัดท าสรุปผล
การด าเนินงานตาม
แผนฯ เพ่อ อรายงาน 
ต่ อคณ ะกรรมการ
กองทุนฯ 

            ๕๗,๘๔๐,๐๐๐ นิภาพร  - ร อยละขึอง
ความสามารถชน
การจ่ายเงินตาม
มาตรา ๕๙/๑  
- ระดับความ 
ส า เร็ จ ขึ อ ง
แผนงานหร่ อ
โค ร ง ก า ร ทีอ
กองทุนฯ ชห การ
สนับสนุน 

- ความพ้งพอชจ
ผู มีส่วนได ส่วน
เสียไม่ตอ ากว่า
ระดับ ๔ 

 

 



๔๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

กลยุทธที่ ๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธเ์พ่ออสร างการรับรู และเขึ าชจเกีอยวกับหลักเกณฑ์ ขึ อก าหนดต่าง ๆ  ขึองกองทุนฯ แก่หน่วยงานทีอเกีอยวขึ องและผู มีส่วนได ส่วนเสีย 

๓  .โ ค ร ง ก า ร
ประชาสั มพั นธ์ เพ่อ อ
สร างการรับรู และเขึ าชจ
เกีอ ยวกั บกองทุ นฯ 
แก่หน่วยงานทีอเกีอยวขึ อง
และผู มีส่วนได ส่วนเสีย 

- เพ่อ อเผยแพร่ 
หลักเกณฑ์  เง่ออนไขึ 
หร่ อแนวทางการ
ขึอรับการสนับสนุน 
เงิ น กองทุ น ฯ ชห  
กลุ่มเป้าหมายได รับ 
ทราบและเขึ าชจ 

- เพ่อ อ พั ฒ น า
ช่ องทางเผยแพร่
ขึ อมูลกองทุนฯ โดย
ผ่ านช่องทางต่ างๆ
ชห กับกลุ่มเป้าหมาย 
ได รับทราบ 

  กลุ่ ม เป้ าหมาย 
ได รับทราบขึ อมูล
ขึ่าวสารเกีอยวกับ
ก ารด า เนิ น ก าร
ขึองกองทุนผ่าน
ส่อ อ ชน ช่องทางทีอ
หลากหลาย 

๑) รวบรวม/จัดท า
ขึ อ มู ล เพ่อ อ ส ร าง 
การรับรู และแนวทาง 
ก า รส่อ อ ส า รแ ล ะ
ประชาสั มพั นธ์ ผ่ าน
ช่ องท าง เช่ น  Line  
Facebook website 
และ หนังส่อเวียน 

๒ ) จั ด สั ม ม น า
ประชาสัมพันธ์สร างการ
รับรู เขึ าชจหลักเกณฑ์ 
เง่อ อนไขึ แนวทางการ
ด าเนิ นงานและการ
สนั บสนุ นโครงการ 
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

            ๘๐,๐๐๐ 

 

เก่นอกูล/สร อย
สุวรรณ 

- ร ะ ดั บ
ความ ส าเร็ จ 
ชน ก า ร จั ด
กิ จกรรมเพ่อ อ
ประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 

- ร อ ย ล ะ 
ขึ อ งจ าน วน
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู ความ
เขึ าชจเกีอ ยวกับ
กองทุนฯ เพิอมขึ้นน 
- เค ร่ อ ขึ่ า ย
เพิอมขึ้นนอย่างน อย 
๒ เคร่อขึ่าย 

 

 

 

 



๔๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจและมาตรฐานที่ก าหนด 

กลยุทธ์ที่ ๑  ทบทวน/จัดท าโครงสร างการบริหารกองทุนฯ ทีอชัดเจน สามารถด าเนินงานได ตามพันธกิจและตอบสนองต่อผู มีส่วนได เสีย 

๑. ทบทวนโครงสร าง
การบริหารกองทุ นฯ 
อัตรา และค าบรรยาย
ลักษณะงาน  

 

- เพ่ออชห กองทุน
มีโครงสร าง ภารกิจ
และอั ตราก าลั ง
ส าหรับขึับเคล่ออนการ
ด าเนินงานกองทุนได 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การด าเนินงานตาม
ภารกิจขึองกองทุน
บรรลุ เป้ าหม าย
แ ล ะ พั น ธ กิ จ ทีอ
ก าหนด 

 

 

๑) ศ้ กษา รวบรวม 
ภารกิจ ขึอบเขึต  
๒) ค าบรรยายตาม

ลักษณะงาน  
๓) ก าหนดขึอบเขึต

ลักษณะงานโครงสร าง
ตามภารกิจกองทุน 
๔) ทบทวนโครงสร าง

การบริ หารจั ดการ
กองทุนทีอสอดคล องกับ
อัตราก าลังและภารกิจ 

            - สิริชัย/
จุฑารัตน ์

- ร ะ ดั บ
ความส าเร็ จชน 
ก ารท บ ท วน
โครงสร างการ
บริหารกองทุนฯ 
อั ตราก าลั งทีอ
สอดคล องกั บ
ภารกิจ  

 

๒ . ร ะ บ บ ก า ร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานรายบุคคล 

- เพ่อ อ ชห การ
ด าเนิ น งาน ขึอง
กองทุนฯเป็นไปตาม
กรอบหลักเกณฑ์การ
ป ระเมิ น ผลการ
ด า เนิ น งาน ทุ น
หมุนเวียนประจ าปี  

 ๑) เจรจาก าหนด
ตัวชีนวัด 

๒)  จัดท าตัวชีนวัด 
๓)  ก าหนดตั วชีน วัด

รายบุคคล 
๔)  น า สู่ ก า ร

ปฏิบัติงาน 

            - นิภาพร/ 

สิริชัย 

- ร ะ ดั บ
ความส าเร็ จชน 
การจัดท าตัวชีนวัด
ร า ย บุ ค ค ล
สอดคล องกั บ
เกณฑ์ประเมินผล 

 



๔๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

   ๕)  ประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน 

              และการด าเนินงาน

ทุนหมุนเวียน/ 
มีการน าผลการ
ประเมิ นไปชช  
ชนการจั ดท า
แผ น พั ฒ น า
บุคลากร 

กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุน 

๑ . ก าหนดทิศทาง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ ทีอ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค์จัดตันง 
แ ล ะ พั น ธกิ จ ขึ อ ง
กองทุนฯ 

 

- เพ่อ อก าหนด
ก ร อ บ ทิ ศ ท า ง
ยุ ทธศาสตร์ และ
เป้ าป ระ ส งค์ ทีอ
ส อ ด ค ล อ งกั บ
วัตถุประสงค์จัดตัน ง 
และพั นธกิ จขึอง
กองทุนฯ 

  ทิศทางยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ทีอ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค์จัดตันง 
และพันธกิจขึอง
กองทุนฯ 

 

๑) ศ้กษา รวบรวม
เอกสาร ขึ อมู ลการ
ด าเนินงานกองทุน 

๒) วิเคราะห์ขึ อมูล 
ผลการด าเนินงานกองทุน 

๓ ) จัดท าทิ ศทาง
และเป้าประสงค์กองทุน
ฯ  
๔) เสนอคณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณาชห 
ความเห็นชอบ 

๕)  ขึับเคล่ออนสู่การ
ปฏิบัติ 

            - เก่นอกูล      ร ะ ดั บ
ความ ส าเร็ จ 
ชนการจั ดท า
ทิ ศ ท า ง
ยุทธศาสตร์และ
เป้ าประสงค์ ทีอ
ส อ ด ค ล อ ง 
พั น ธกิ จขึอง
กองทุนฯ 

 

 



๔๔ 

 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๒. ทบทวน/จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ
ยาว และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เพ่ออทบทวน/จัดท า
แผนยุ ทธศาสตร์ ฯ  
แ ล ะ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ การ
ป ระจ าปี บั ญ ชี
ก อ งทุ น ฯ  ชห มี
ประสิทธิภาพยิองขึ้นน 

มีการทบทวน/
จั ด ท า แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ฯและ
จั ด ท า แ ผ น 
ปฏิบัติการประจ าปี
บั ญ ชี กอ งทุ น ฯ  
 

 

 

 

 

๑ ) ศ้ ก ษ า แ ล ะ
วิเคราะห์นโยบาย/
แ ผ น พั ฒ น า แ ล ะ 
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๒) ป ร ะ เมิ น ผ ล
ความก าวหน าและ
ปัญหาการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์
กองทุนฯ  

๓ ) ยกร่ างแผ น
ยุทธศาสตร์ฯ  

๔) จัดท าแผนปฏบิตัิ
การประจ าปีบญัชี 

๕) เสนอ ลปง. และ
คณะกรรมการกองทุน
พิจารณาเพ่ออชห ความ
เห็นชอบ 

            - เก่นอกูล - ร ะ ดั บ
ความส าเร็ จชน
การทบทวน/
จั ด ท า แ ผ น
ยุ ท ธศ าสต ร์  
แ ล ะ แ ผ น 
ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปีบัญชี
ก อ ง ทุ น ฯ  
 

 

 

 

 



๔๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๓. ทบทวน/จัดท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ดิ จิ ทั ล ร ะ ย ะ  
๓ ปี 

 

- เพ่ออทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิ จิ ทั ล ร ะ ย ะ  
๓  ปี ส าหรับชช เป็น
กรอบแนวทางชน
การขึับเคล่ออนการ
ด า เนิ น งาน ด าน
ดิจิทัลขึองกองทุน 

ก อ ง ทุ น ฯ 
มี  แผนปฏิ บั ติ การ
ดิ จิ ทั ล ร ะ ย ะ  
๓  ปี 

 

 

 

๑) ทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนาดิจิทัลและ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก าร
สารสนเทศกองทุนฯ 

๒)  จัดท าแผนปฏิบัติ
การสารสนเทศกองทุนฯ 
เสนอต่อเลขึาธิการ  ปปง. 

            - สร อยสวุรรณ - ร ะ ดั บ
ความ ส าเร็ จ 
ชนการจั ดท า
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ ๓ 
ปี 

๔. การจัดท าระบบ
บริหารความ เสีอ ย ง
ขึองกองทุนฯ 

เพ่อ อป้ องกัน ลด
และจัดการความ
เสีอ ย ง ช น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ได 
อย่างเหมาะสม 

 

แผนบริหารความ
เสีอยง และคู่ม่อการ
บริหารความเสีอยงทีอ
มีองค์ประกอบทีอดี
อย่างครบถ วน 

๑) ระบุความเสีอยง 
๒) ประเมินระดับ

ความ รุน แ รงขึอ ง
ความเสีอยง 

๓) ก าหนดแผนงาน
การบริหารความเสีอยง 

๔) จัดท าแผนการ
บริหารความเสีอยง 

๕) น าเสนอแผนการ
บริหารความเสีอยงต่อ
คณะกรรมการกองทุน 

         
   

- สร อยสุวรรณ - ร ะ ดั บ
ความส าเร็จชน
การบ ริ ห าร
ความเสีอยงและ
การควบคุ ม
ภ า ย ช น ทีอ
ส าม ารถ ล ด
ปัจจัยเสีอ ยงได 
ตามเป้าหมาย 

 
 

 



๔๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

กลยุทธ์ที่ ๓ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ทีอเกีอยวขึ องชห สอดคล องกับการปฏิบัติงานจริง 

๑ . ป รั บปรุ ง กฎ 
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ
หลักเกณฑ์ชห สอคล อง
กับการบริหารจัดการ
กองทุนฯ 

๒. จัดท าคู่ม่อการ
ด า เนิ น ง า น ต า ม
ภารกิจขึองกองทุนฯ 

- เพ่อ อ ศ้ ก ษ า 
ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายเพ่ออรองรับ
การปฏิบัติงาน และ
เอ่นอต่อการด าเนินงาน
ขึองกองทุนฯ 

   ก อ ง ทุ น ฯ  มี
กฎหมาย ระเบี ยบ 
หลักเกณฑ์ทีอ ชัดเจน
เป็ นเคร่อ องม่ อชน 
การปฏิบัติงานได 
อย่างถูกต อง 

๑) ศ้ ก ษ า 
ร ว บ ร ว ม ขึ อ มู ล
ประเด็นกฎหมายทีอ
เ กีอ ย ว ขึ อ ง  แ ล ะ
ปัญหา ขึ อจ ากัดชน
การด าเนินงาน 

๒) ป รั บ ป รุ ง 
กฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ ชห 
ส อ ค ล อ ง กั บการ
ด าเนินงานกองทุนฯ 

๓) จั ด ท า คู่ ม่ อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขึองกองทุน 

            - สิริชยั/
จุฑารัตน ์

 

- จ า น ว น
กฎหมาย หร่ อ
ระเบี ยบ หร่ อ
หลักเกณฑ์ ทีอได 
มี การทบทวน/
ปรับปรุงจ านวน 
1 ฉบับ 

 - คู่ ม่ อ ก า ร
ด าเนินงานตาม
ภ ารกิ จ ขึ อ ง
กองทุนฯ  

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของ

โครงการ/
กิจกรรม 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : เพ่ิมศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือนห้สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได้ตามเป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ และเสริมสร างองค์ความรู เพ่ออสนับสนุนการปฏิบัติงานขึองบุคลากร อย่างต่อเน่อองและเป็นระบบ 

๑. จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาตร์ด าน
ก า ร บ ริ ห า ร
ท รั พ ย าก รบุ ค ค ล
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

เ พ่อ อ จั ด ท า /
ทบทวนแผนยุทธ
ศ า ต ร์ ด า น ก า ร
บริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล แ ล ะ
แผน ปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี 

มี ก า ร จั ด ท า /
ทบทวนแผนยุทธ
ศ า ต ร์ ด า น ก า ร
บริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล แ ล ะ
แผน ปฏิ บั ติ ก าร
ประจ าปี 

๑) ศ้กษา รวบรวม
ขึ อมู ล สถานการณ์
และผลการด าเนินงาน 

๒) สั ง เค ร า ะ ห์
วิเคราะห์ สถานการณ์
แล ะแน วโม ม ก าร
ด าเนินงานทีอผ่านมา  

๓)  จั ดท า/ทบทวน
แผนยุ ทธศาตร์ ด าน 
การบริหารทรัพยากร
บุคคลและแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

๔) เสนอคณะกรรมการ
กองทุ นฯ พิ จารณา
เพ่ออชห ความเห็นชอบ 
  ๕ ) เผยแพ ร่ แผน 
ยุทธศาตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ ชห 
บุคลากรกองทุนฯ ทราบ 

            ๒๐,๐๐๐ นิภาพร/ 

สิริชัย 

- ร ะ ดั บ
ความส าเร็จชน
การจัดท า แผน
ยุทธศาตร์ด าน
ก ารบ ริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 


