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รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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ค าอธิบายการตอบค าถาม 
รายงานลักษณะส าคัญขององค์การ  

 
 ส่วนราชการในท่ีนี้ หมายถึง “ส่วนราชการ” ที่ด าเนินการตามตัวชี้วัดนี้  
 การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์การ ให้ส่วนราชการพิจารณาบทบาทหน้าที่ ผู้รับบริการ 

หรือการบริหารจัดการครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ 
 การตอบค าถามจะต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติงานที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้ง

องค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ค าถามที่มีเครื่องหมาย (#) เป็นค าถามบังคับที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม โดยมีข้อมูล

สารสนเทศที่เก่ียวข้องในเรื่องนั้น ๆ จึงจะถือว่าได้ตอบค าถามในข้อนั้น ๆ แล้ว 
 ค าถามที่ ไม่มี เครื่องหมาย (#) เป็นค าถามที่ส่วนราชการต้องตอบค าถาม  แต่การตอบ

ค าถามดังกล่าวอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ หรือด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ส าหรับกรณีค าถามใดส่วนราชการยังไม่ได้ด าเนินการ ให้ส่วนราชการตอบ
ว่า “ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก...” (ให้ระบุปัญหาหรือสาเหตุที่ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

 ค าถามที่ส่วนราชการมีลักษณะงานไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ให้ตอบว่า “ส่วนราชการมี
ลักษณะงานไม่เก่ียวข้องกับค าถามในข้อนี้”  

 การตอบค าถาม ให้ส่วนราชการอธิบายบริบทที่ส าคัญขององค์การที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ค าถาม โดยใช้วิธีการพรรณาความ ใช้แผนภาพประกอบ หรือใช้ตาราง ตามความเหมาะสมในแต่ละค าถาม  
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ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 

ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงให้เห็นภาพรวมของส่วนราชการ บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมด้านการ
ปฏิบัติการของส่วนราชการ ความสัมพันธ์ที่ส าคัญภายในและภายนอกส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน และความ   ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทัง้แนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ลักษณะส าคัญขององค์การแสดงบริบทเพ่ือให้เข้าใจส่วนราชการมากขึ้น และเพ่ือชี้น าและจัดล าดับ
ความส าคัญของข้อมูลและสารสนเทศท่ีส่วนราชการควรน าเสนอในการอธิบายในหมวด 1 - 7 ต่อไป 

กรุณาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
 
1. ลักษณะองค์การ  
 

เป็นการกล่าวถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับ
ประชาชนผู้รับบริการ ส่วนราชการอ่ืน และประชาชนโดยรวม 

ก.  สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
๑. พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 

- พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง 
  ตอบ         พันธกิจของส านักงาน ปปง. 

1. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
2. ก าหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
3. บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีสัมฤทธิ์ผลและเป็นที่ยอมรับ 
4. ประสานและบูรณาการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของส านักงาน ปปง. รวมทั้งหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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   หน้าที่ตามกฎหมายของส านักงาน ปปง. 

ตอบ          ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ดังนี้ 

1. ด าเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอ่ืน 
2. รับรายงานการท าธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับ

รายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอ่ืน 
3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน หรือตาม 

ข้อตกลงที่ได้จัดท าขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ 
4. ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มี

หน้าที่รายงานการท าธุรกรรมตอ่ส านักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
5. ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายเพ่ือจัดท านโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความ
เสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย 

6. จัดท าแผนปฏิบัติการรว่มกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการให้เป็น 
ไปตามนโยบายและยุทธศาสตรด์้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ก่อการร้าย 

7. แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายต่อไปยังหน่วยงานก ากับ
ดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

8. ส่งเสริมความรว่มมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

9. เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

10. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
11. จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่

เกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการ
ดังกล่าว 

12. ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน 
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-  ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 

ตอบ        ความส าเร็จหรือเป้าหมายองค์การของส านักงาน ปปง. คือ 
1. มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
2. ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล 
3. หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชน มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการ

ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

- กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร 

ตอบ        กลไก/วิธีการที่ส านักงาน ปปง. ใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคือเพ่ือ
ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งจ าแนกตามพันธกิจได้ดังนี้ 

พันธกิจ วิธีที่ใช่ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ 

1. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

1. พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพ่ือไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม 
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NPO) ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดมูลฐานที่สอดคล้อง
กับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

2. บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ในการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความ
เสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนการด า เนิน
คดีอาญาฐานฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ก าหนดนโยบายและมาตรการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้ านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล 

พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพ่ือไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม 
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NPO) ประชาชนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง          
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 

3. บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายอย่างมีสัมฤทธิ์ผลและเป็นที่
ยอมรับ 

บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ในการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความ
เสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย และการสนับสนุนการด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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พันธกิจ วิธีที่ใช่ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ 

4. ประสานและบูรณาการความร่วมมือ 
และสร้างเครือข่ายกับององค์กรหรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและ
ต่างประเทศ     ในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 

1. พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพ่ือไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม 
องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NPO) ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดมูลฐานที่สอดคล้อง
กับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

2. บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ในการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความ
เสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนการด าเนิน
คดีอาญาฐานฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

6. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหาร
จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

พัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล 

7 . พัฒ นาศั กยภาพ  ส่ ง เสริม  และ
สนับสนุนให้บุคลากรของส านักงาน 
ปปง. รวมทั้ งหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง            
ทั้ งภ าครัฐ  เอกชน  และประชาชน              
มีความรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การฟ อก เงิน และการต่ อต้ าน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

พัฒนาองค์กรและบุคลากร ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง                                                   
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล 

 
(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม  

-  เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพ่ือไม่ให้ผู้
มีหน้ าที่ รายงานธุรกรรม องค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร (NPO) ประชาชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ

 
1.1  กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวปฏิบัติเชิงป้องกัน 

สอดคล้องกับสถานการณ์การฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรฐานสากล 

1.2 ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินน าไปสู่การก าหนด
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กระท าความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

มาตรการเชิงป้องกัน 
1.3  ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล 
1.4  เครือข่ายความร่วมมือได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

1.5  ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการ
บังคับใช้กฎหมาย ในการด าเนินการกับ
ทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้อง
กับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย และการสนับสนุนการ
ด าเนิ นคดีอาญ าฐานฟอกเงิน  ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2.1  ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินน าไปสู่การด าเนินคดีตาม

กฎหมาย 
2.2  ผลการด าเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้อง

กับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายมากขึ้น 

2.3  การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
ธุรกรรม สืบสวนทางการเงิน และด าเนินคดี ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

2.4  การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.5 การบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในและ

ต่างประเทศในการสนับสนุนการด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

 
3.1  การเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินได้ครบถ้วนถูกต้องให้

เหมาะสมกับสภาพของทรัพย์สิน 
3.2 การบริหารทรัพย์สินให้เหมาะสมกับสภาพทรัพย์เกิดคุณค่าสูงสุด 
3.3 ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน

สามารถน ามาใช้ในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พั ฒ น าอ งค์ ก รแล ะบุ ค ล าก ร  ให้ มี
ศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และมี
ธรรมาภิบาล 

 
4.1  ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี                    

มีประสิทธิภาพและทันสมัย และส่งเสริมการเป็นองค์กร              
แห่งการเรียนรู้ 

4.2 บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 
4.3 ระบบการบริหารจัดการภายในองคก์รเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 
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ค่านิยม กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี และใฝ่เรียนรู้ 
 กล้าหาญ (Courage) หมายถึง กล้าคิด กล้าท า กล้าพูดในสิ่งที่

ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ ไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ 
 ซื่อสัตย์ (Honesty) หมายถึง สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง 
 ยุติธรรม (Justice) หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 

เสมอภาค ปราศจากอคติ 
 สามัคคี (Harmony) หมายถึง ร่วมแรงร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง 
เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

 ใฝ่เรียนรู้ (Eager to Learn) หมายถึง กระตือรือร้น และเพียร
พยายามในการศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงในสิ่งที่มีอยู่ เดิม 
เพ่ิมเติมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
-  สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของ

ส่วนราชการ          
ตอบ              สมรรถนะหลักของส่วนราชการตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง พ.ร.บ. 
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement  Motivation) 
2) การบริการที่ดี (Service Mind)  3) การสังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  4) การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  5) การท างานเป็นทีม (Teamwork)   
  บุคลากรของส านักงาน ปปง. มีสมรรถนะหลักในการด าเนินการ ด้านการสืบสวน สอบสวน 
รวบรวมพยานหลักฐาน / การตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน/ การก ากับตรวจสอบการปฏิบัติ        
ตามกฎหมายฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน โดยจ าแนกตามความความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ดังนี้ 
 

พันธกิจ สมรรถณะหลักที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจ 
1. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)                   
2. การบริการที่ดี (Service Mind)                                      
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)             
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)                                                                       
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

2. ก าหนดนโยบายและมาตรการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า งก า ร เงิ น แ ก่             
การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)          
2. การบริการที่ดี (Service Mind)                                       
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)              
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)                                                                       
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
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พันธกิจ สมรรถณะหลักที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจ 
3. บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมี
สัมฤทธิ์ผลและเป็นที่ยอมรับ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)                  
2. การบริการที่ดี (Service Mind)                              
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)                   
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)                                                                       
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork)                                       
6. ทักษะด้านการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน/
การตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน 

4. ประสานและบูรณาการความร่วมมือ และ
สร้างเครือข่ายกับององค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้ งในและต่างประเทศ     
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)                     
2. การบริการที่ดี (Service Mind)                                      
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)                
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)                                                                       
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)                 
2. การบริการที่ดี (Service Mind)                                     
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)               
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)                                                                       
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

6. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ 
ร ะบ บ เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ  เ พ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)                   
2. การบริการที่ดี (Service Mind)                                           
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)               
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)                                                                       
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

7. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนใหห้
บุคลากรของส านักงาน ปปง. รวมทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
มีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)                 
2. การบริการที่ดี (Service Mind)                                  
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)             
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)                                                                       
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 

          



 
 

๑๐ 
 

  (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
- ลักษณะโดยรวมของส่วนราชการเป็นอย่างไร 
- มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 

ตอบ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ส านักงาน ปปง. มีบุคลากรปฏิบัติงานจ าแนกตามประเภทของบุคลากร
ได้เป็น ข้าราชการ 333 คน (ชาย 153 คน หญิง 180 คน) พนักงานราชการ 30 คน (ชาย 3 คน หญิง 27 คน) 
และลูกจ้างบริษัทเอกชน 70 คน (ชาย 28 คน หญิง 42 คน) และเจ้าหน้าที่โครงการ 58 คน (ชาย 23 คน หญิง 35 คน ) 
ตามตารางแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อมูลบุคลากรของส านักงาน ปปง. 
(อัตราคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 จ านวน 333 อัตรา) 

ข้าราชการ 

สายงาน 

ประเภทต าแหน่ง/ระดับต าแหน่ง/จ านวน 

รวม 
(คน) 

  
  
  
  

% 

ทั่วไป วิชาการ อ านวยการ บริหาร 

ระ
ดับ

ปฏ
ิบัติ

งา
น 

ระ
ดับ

ช า
นา

ญ
งา

น 

ระ
ดับ

ปฏ
ิบัติ

กา
ร 

ระ
ดับ

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ระ
ดับ

ช า
นา

ญ
กา

รพิ
เศ

ษ 

ระ
ดับ

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ระ
ดับ

ต้น
 

ระ
ดับ

สูง
 

ระ
ดับ

ต้น
 

ระ
ดับ

สูง
 

นักบริหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 ๒ 1 3 0.90 

ผู้อ านวยการ 0 0 0 0 0 0 1 ๙ 0 0 10 3.00 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.60 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 0 0 8 21 8 1 0 0 0 0 38 11.41 

นักจัดการงานท่ัวไป 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 11 3.30 

นักทรัพยากรบุคคล 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 7 2.10 

นักวิชาการเงินและบญัชี 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 6 1.80 

นักวิชาการพัสด ุ 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 6 1.80 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 0 0 3 5 4 0 0 0 0 0 12 3.60 

นิติกร 0 0 13 36 9 1 0 0 0 0 59 17.72 
นักสืบสวนสอบสวน 0 0 64 85 25 1 0 0 0 0 175 52.55 

เจ้าพนักงานธุรการ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.20 

รวม 1 3 98 165 50 3 1 9 2 1 333 ๑๐๐ 

 % 0.30 0.90 29.43 49.55 15.02 0.90 0.30 2.70 0.60 0.30  100   

อาย ุ อายุเฉลี่ยโดยรวม 

๑. อายุตัวเฉลี่ย/ป ี 38.96 
๒. อายุราชการเฉลีย่/ป ี 11.97 



 
 

๑๑ 
 

 
วุฒิการศึกษา รวม (คน) % 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 0.30 

2. ปริญญาตรี 126 37.84 

3. ปริญญาโท 205 61.56 

4. ปริญญาเอก 1 0.30 

รวม 333 ๑๐๐ 

 
 

แผนภูมิอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามสายงาน 
 

 
 

วุฒิการศึกษา : ข้าราชการ 



 
 

๑๒ 
 

แผนภูมิอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามระดับการด ารงต าแหน่ง 

 
 
 

แผนภูมิอัตราก าลังข้าราชการจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

 



 
 

๑๓ 
 

บุคลากรของส านักงาน ปปง. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 
 

 
 

ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง

บริษัทเอกชน 
ลูกจ้างโครงการ 

ชาย ๑๕๓ ๓ ๒๘ ๒๓ 

หญิง ๑๘๐ ๒๗ ๔๒ ๓๕ 

รวม ๓๓๓ ๓๐ ๗๐ ๕๘ 
 

 
 
 
 

แผนภูมิอัตราก าลังบุคลากรส านักงาน ปปง. (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๑๔ 
 

พนักงานราชการ 

สายงาน/อายุ/วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

สายงาน     

เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑๗ ๕๗.๖๗ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ๒ ๖.๖๗ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ ๖ ๒๐.๐๐ 

เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล ๕ ๑๖.๖๖ 

รวม ๓๐ ๑๐๐ 

อายุ   อายุเฉลี่ยโดยรวม 

๑. อายุตัวเฉลี่ย ๓๓.๕๗ ๓๓.๕๗ 

๒. อายุราชการเฉลีย่ ๕.๙๗ ๕.๙๗ 

วุฒิการศึกษา รวม (คน) ร้อยละ 

ต่่ากว่าปริญญาตร ี ๑๑ ๓๖.๖๗ 

ปริญญาตร ี ๑๙ ๖๓.๓๓ 

ปริญญาโท 0 0 

รวม ๓๐ ๑๐๐ 

 
 

แผนภูมิอัตราก าลังพนักงานราชการจ าแนกตามสายงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๑๕ 
 

แผนภูมิอัตราก าลังพนักงานราชการจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 
 
 
 

- อะไรคือข้อก าหนดพื้นฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่าง ๆ   
ตอบ         ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่งตามมติของ ก.พ. 

เป็นข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับข้าราชการในส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

- องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 

ตอบ          ประกอบด้วยค่านิยม 5 ข้อคือ 

ค่านิยม ค านิยาม 

1) กล้าหาญ (Courage) กล้าคิด กล้าท า กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง ถูกกาลเทศะ โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพล
ใดๆ 

2) ซื่อสัตย์ (Honesty) สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง 
3) ยุติธรรม (Justice) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค ปราศจากอคติ 
4) สามัคคี (Harmony) ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน ยอมรับความคิดเห็นที่

แตกต่าง เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
5) ใฝ่เรียนรู้ (Eager to Learn) กระตือรือร้น และเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ ปรับปรุงในสิ่งที่มีอยู่เดิม 

เพิ่มองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งค่านิยม 5 ข้อ ดังกล่าว จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุพันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ของส านักงาน ปปง. 

 



 
 

๑๖ 
 

- ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะ
ของส่วนราชการอะไรบ้าง 

ตอบ          ส านักงาน ปปง. ไม่มีข้อก าหนดด้านสุขภาพที่เป็นเรื่องเฉพาะของส านักงาน ปปง. แต่มีการ
จัดเตรียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน เสื้อเกราะ เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. ตามระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
การมีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน พ.ศ. 2558 

 
(4) สินทรัพย์  

- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 

ตอบ ส านักงาน ปปง. มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้  

รายการ รายละเอียด 

เทคโนโลยดี้านการสืบสวน
สอบสวน 

ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน 
1. ระบบการส่งรายการธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AERS)  
2. ระบบสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์รายงานธุรกรรม (Visual Link)  
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมข้อมูล  การท าธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย์สนิและการจัดท างบ

การเงินเพื่อวิเคราะห์ที่มาของธุรกรรม (AIS)  
4. ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน (AMFIS) 
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ (Smart Search)  
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลคดี (AMCAMs)  
7. ระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและติดตามทรัพย์สนิ (AMCATs)  
8. ระบบรวบรวมข้อมูลหลายมติิเพื่อวิเคราะห์ความเก่ียวข้องสัมพันธ์ (AMCIS)  
9. ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการท าธุรกรรมส าหรับสถาบันการเงิน (AIB)  
10. ระบบรายงานการท าธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECB)  
11. ระบบสารสนเทศข้อมูลกลาง เพื่อการรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล (AMCES)  
12. ระบบสารสนเทศเพื่อการรองรับการรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ (ERS)  
13. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม (AMFICS)   
ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นระหว่างหน่วยงาน   
1. ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล (AMI) ของกรมการปกครอง  
2. ระบบขอคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต ของกรมสรรพากร  
3. ระบบตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
4. ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด ของส านักงาน ป.ป.ส.  
5. ระบบตรวจสอบทะเบียนรถ ของกรมการขนส่งทางบก  
6. ระบบข้อมูลการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรและข้อมูลบัญชีต้องห้ามและเฝ้าดูของส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
7. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (ThaiDXC) ของส านักงานกิจการยุติธรรม 

บริการข้อมูลเพื่อการสืบค้น  
1. บริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ (Bingo)  
2. บริการข้อมูลออนไลน์ (NEWSCenter)  
  



 
 

๑๗ 
 

รายการ รายละเอียด 

เทคโนโลยดี้านบริหาร 
และด้านอ านวยการ   
 

1. เว็บไซต์ส านักงาน ปปง. และเว็บไซต์เครือข่ายภาคประชาชน  
2. ระบบเอกสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
3. ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการงานในองค์กร  
4. ระบบตอบรับโทรศัพท์อัติโนมัติ (IVR) และ Call Center   
5. ระบบการประเมินความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   
6. ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารทั่วไปของส านักงาน ปปง. (Back ๐ffice)    
7. ระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุน ปปง.  
8. ระบบอีเมล์   
9. ระบบการจัดการความรู้ ส านักงาน ปปง.  
10. ระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยสีารสนเทศ   

ระบบเครือข่ายและระบบ
สนับสนนุเพื่อการ
ปฏิบัติงาน  
 

1. บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 200/80 Mbps  
2. ท่อร้อยสายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic) เชื่อมโยงระหว่างส านักงาน ปปง. และอาคารแอล  บิลดิ้งบิลดิ้ง  
3. ศูนย์ส ารองข้อมูล  
4. ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)   
5. ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานทางโทรศัพท์เคลื่อนที่  
6. ระบบป้องกันการดังฟังทางโทรศัพท์   
7. ระบบเฝ้าติดตามและตรวจสอบต าแหน่งการเคลื่อนไหว   
8. หนว่ยตรวจพิสูจน์หลักฐานเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics/Digital Forensizs) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์มีใช้งานรอ้ยละ 100 (อัตราส่วน 1 คนตอ่ 1 เครื่อง)  
2. เครื่องพิมพ์ มีใช้ทุกส่วนงาน  
3. คอมพิวเตอรแท็ปแล็ต มีใช้ทกุกอง/ศูนย์/กลุ่ม  

อาคารสถานที ่
 

1. ที่ดินที่ครอบครอง มีจ านวน 2 แปลง (ที่ดินที่ตั้งส านักงาน ปปง. เขตปทุมวัน และที่ดินที่เก็บ
ทรัพย์สิน อ าเภอบางกราย จ.นนทบุรี) 

2. อาคารลานจอดรถยนต์ส าหรับผู้มีติดต่อและเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ปปง. จ านวน 7 ชั้น 
3. อาคารส านักงาน ปปง. 12 ชั้น  (เป็นอาคารของส านักงาน ปปง.) 
4. อาคารแอล บิลดิ้ง  ชั้น 2 – 4 (เป็นอาคารเช่า) 
5. ห้องส าหรับสอบสวนโดยเฉพาะ จ านวน 2 ห้อง 
6. ห้องรับเร่ืองร้องเรียน 
7. ห้องให้บริการข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ปปง. 
8. ห้องประชุมส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในห้องประชุม จ านวน 4 ห้อง และห้อง

ประชุมของแต่ละหน่วยงาน 
9. ห้องสมุดส านักงาน ปปง. /ห้องออกก าลังกาย พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง 

เพื่อสนับสนุนความ
ปลอดภัย 

1.  เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน ระดับ 3 เอ จ านวน 80 ตัว 
2.  อาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อ กล็อก 19 รุ่น  3 ขนาด 9 มม. จ านวน 30 กระบอก 
3.  อาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อ ซีแซด รุ่น 75 คอมแพ็กซ์ ขนาด 9 มม. จ านวน 20 กระบอก 

 

 

 



 
 

๑๘ 
 

(5)   กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ  

- ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่
ส าคัญอะไรบ้าง 

ตอบ                   ส านักงาน ปปง. มีการด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่ส าคัญหลายฉบับ เนื่องจากเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
จ าเป็นต้องด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น  พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย พ.ศ. 2556 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  กฎกระทรวงออกตาม
ความใน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กฎหมายกระทรวงก าหนดให้ผู้ที่มีการ
กระท าอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็น
บุคคลที่ถูกก าหนด พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด
ของส านักงาน ปปง.และคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็นต้น 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการ 
ที่เป็นผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
๑. พระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับ
เพศ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิด
เกี่ยว กับการยักยอกหรือฉ้อโกงสถาบันการเงินความ 
ผิดเกี่ยวกับ ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับ
การกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับการ
ลักลอบหนีศุลกากรเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ก าหนดเกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมและ
การแสดงตน 

 ก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรม 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรม 
การธุรกรรม 

 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและปราบ 
ปรามการฟอกเงิน และเลขาธิการฯ 

 ก าหนดเกี่ยวกับการด าเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ก าหนดโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 

 

 นายกรัฐมนตรี 
 ส านักงาน ปปง. 



 
 

๑๙ 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 

เนื้อหาสาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการ 
ที่เป็นผู้รักษาการ 

ตามกฎหมาย 
2. พระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ
๒๕๕๖ 

 ก าหนดมาตรการในการจัดท ารายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด  

 การระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินของผู้ มีชื่ออยู่ใน
รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด  

 การก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินของผู้มีชื่ออยู่ใน
รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 

 การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน
และ ปราบปรามการฟอกเงินและส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

 ก าหนดบทลงโทษส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
 

 นายกรัฐมนตรี 
 ส านักงาน ปปง. 

 

3. กฎหมาย กฎระเบียบ 
และข้ อบั งคั บความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  

 

 ในฐานะสมาชิก UN ประเทศไทยมีพันธกรณีตามข้อ
มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSCR 
1617 ค.ศ. 2005 (29  กรกฎาคม 2005) ที่ระบุ
ให้ประเทศสมาชิกต้องด าเนินการด้าน AML/CFT 
ตามข้อแนะน าของ AFTF ดังนั้น กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจึ งผลั กดันการปรับปรุงระบบ 
AML/CFT ของไทยให้สอดคล้องกับข้อแนะน าของ 
FATF 

 ในฐานะสมาชิก APG ประเทศไทยต้องเข้ารับการ
ป ระ เมิ น ก ารป ฏิ บั ติ ต ามมาต รฐาน ส ากลด้ าน 
AML/CFT (ข้อแนะน า AFTF ) เป็นระยะ กองความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (คท.) จึงต้องด าเนินการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้ารับการ
ประเมิน 

 

 ส านักงาน ปปง. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

๒๐ 
 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองค์การ  

- โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 

ตอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงาน ปปง. อยู่ในข้อบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี อันเป็นไป
ตามมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 15) 
พ.ศ. 2558 ส าหรับโครงสร้างภายในส านักงาน ปปง. นั้น มีเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และมีรองเลขธิการฝ่ายบริหาร และปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ ส าหรับการแบ่งส่วนงานภายใน
ส านักงาน ปปง. ตามระเบียบส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แบ่งส่วนราชการส านักงาน ปปง. 
ดังนี้ 

 

 

 



 
 

๒๑ 
 

- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วน
ราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด 

ตอบ        ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และ
ส่วนราชการที่ก ากับ 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

1 วุฒสิภา 1. ให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิใน
คณะกรรมการ ปปง. ตามที่ส านักงาน ปปง. เสนอ 

2. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ 
ส านักงาน ปปง. และข้อสังเกตจากคณะรัฐมนตรี 

2 คณะรัฐมนตรี 1. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. 
ตามผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ 
กรรมการ ปปง. โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา 

2. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ
ส านักงาน ปปง. และให้ข้อสังเกตผลการปฏิบัติงาน 
ของส านักงาน ปปง. 

3 นายกรัฐมนตรี บังคับบัญชา ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 

4 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (คณะกรรมการ ปปง.) 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ     
จ านวน 15 คน ดังนี้ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือ
กฎหมายและเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดย
ความเห็น ชอบของวุฒิสภา เป็นกรรมการ 

2. กรรมการโดยต าแหน่งจ านวน 8 คน ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่าง 
ประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุดผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
และเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ 

 

1. เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยว 
กับการป้อง กันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการ เงินแก่การก่อการร้าย 

 2. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
ของส านักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการร้าย 

 3. ก ากับ ดูแล และควบคุมใหค้ณะกรรมการธุรกรรม 
ส านักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือ
ยับยั้งการกระท าใดของคณะกรรมการธุรกรรม 
ส านักงาน และเลขาธิการที่เหน็ว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธมินุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 

 4. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการท าธุรกรรม
ของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการบางประเภทที่ไม่
ต้องรายงานการท าธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 
และเสนอแนะแสวนทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว 



 
 

๒๒ 
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

    3. เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
     โดยให้คณะกรรมการฯ ทั้ง 15 คน เลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการคน
หนึ่งและรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง 

5.  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือก าหนด
หลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ านาจของคณะกรรม 
การธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอ่ืน
ใดที่พระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบข้อบังคับประกาศ 
ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่ก าหนดให้ประชาชน
ต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

6.  คัดเลือกบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

7.  วางระเบียบในการด าเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพ่ือ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 8. ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

5 คณะกรรมการธุรกรรม 
องค์ประกอบ 

  มีคณะกรรมการ จ านวน ๕ ท่าน ซ่ึงแต่งต้ัง  
จากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 

  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง     
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
คณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคนและมี
เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  

1. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิด 

 2. สั่งยบัยั้งการท าธรุกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ 

3.  ด าเนินการตามมาตรา ๔๘ 

4. เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ต่อคณะกรรมการ 

5. ก ากับ ดูแลและเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระและตรวจสอบได้  

6. ออกระเบียบข้อบังคับประกาศค าสั่ง หรือก าหนด
หลักเกณฑ์ใดๆ เพ่ือให้ส านักงานปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจของคณะกรรมการธุรกรรม 
ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
 



 
 

๒๓ 
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

6 
6.1 

คณะอนุกรรมในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
องค์ประกอบ 
    ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม ส านักงาน ป.ป.ส. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สภาทนายความ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. เป็นประธาน
อนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง. เป็นรองประธาน
อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. ที่
เลขาธิการ ปปง. มอบหมายเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ 

1. เสนอแนะมาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

2. เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงร่าง
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และ
ค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3. เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็น
ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
ส านักงาน ปปง. 

4. เชิญผู้แทนหรือหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 

6.2 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
องค์ประกอบ 
    ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ ได้แก ่กระทรวง การคลัง กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงยุติธรรม กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ 
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรม การ ปปง. เปน็ประธานอนุกรรมการ 
รองเลขาธิการ ปปง. เป็นรองประธานอนุกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. 
มอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 

1. การศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

2. การวางระเบียบหรือการก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพย์สิน การน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของ
ทางราชการ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าทรัพย์สิน
ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่าและการตั้ง
ผู้จัดการเข้าดูแลทรัพย์สิน การขายทอดตลาด 
การประเมินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการส่งทรัพย์สินคืน 
การส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน 

3. การพัฒนาและปรับปรุงงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

4. การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมมี
ค าสั่งยึดหรืออายัดเพ่ือการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

5. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของส านักงาน ปปง. 
ที่เก่ียวกับงานบริหารจัดการทรัพย์สิน 

 
 



 
 

๒๔ 
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

6.  เชิญผู้แทนหรือหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ข้อเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับงานการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินซึ่งคณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย 

6.3 คณะอนุกรรมการวินิจฉัย 
องค์ประกอบ 
    ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม ส านักงาน
ศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรม การกฤษฎีกา 
ส านักงาน ป.ป.ส. ธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ปปง. เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ 
ปปง. เป็นรองประธานอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

1. พิจารณาให้ความเห็นกรณีที่มีความเห็นแย้งตาม
นัยมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการ ปปง. 

 2. พิจารณาและเสนอความเหน็เกี่ยวกับการศึกษาและ
วิเคราะห์ การก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการด าเนินการกับทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

3. พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็น ในประเด็นข้อ
กฎหมายในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน ซึ่งหากเนิ่น
นานไป อาจท าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการของส านักงาน ปปง. และให้เป็นหน้าที่
ของส านักงาน ปปง. ที่จะเสนอคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย 

4. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย 

5. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการการด าเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ของ
ส านักงาน ปปง. 

    ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงาน
พิจารณาหรือวินิจฉัย ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ปปง. 

 
 
 



 
 

๒๕ 
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
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6.4 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความ
ร่วมมือของประชาชน 
องค์ประกอบ 
    ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กรมประชาสัมพันธ์ กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการป้องกันและปราบ ปรามการ
ฟอกเงิน สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักวิทยุและ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หอการค้าไทย ผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. เป็นประธาน
อนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง. เป็นรอง
ประธานอนุกรรมการ เจ้าหน้าทีส่ านักงาน ปปง. 
ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมายเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการ ปปง. ในด้านการส่งเสริมและ
ประสานความร่วมมือของประชาชนในด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2. ก าหนดวิธีด าเนินการหรือแนวทางการประสาน
ความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึง
ประชาชน 

3. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการที่เก่ียวกับงาน
ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน 

4. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมความ
ร่วมมือของประชาชนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ปปง. 

 

6.5 คณะอนุกรรมการด้านการก ากับตรวจสอบ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
องค์ประกอบ 
    ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมที่ดิน 
ส านักงานคณะกรรม การก ากับการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการ ปปง. เป็นประธานอนุกรรมการ 
รองเลขาธิการ ปปง. เป็นรองประธานอนุกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. 
มอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

1. เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับตรวจสอบสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

2. ส่งเสริม สนับสนนุ ประสานงาน ติดตามการบังคับใช้
และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้
ความรู้ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย 

4. ขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการ
พิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑ – ๓ 

5. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานอื่นใดตาม
อ านาจหน้าที่ 

6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 



 
 

๒๖ 
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

6.6 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 - 2558 
องค์ประกอบ 
      ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ ได้แก่ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการปกครอง 
กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงาน 
ป.ป.ส. ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ 
ผู้อ านวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ผู้อ านวย การกองกฎหมาย โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม การปปง. เป็นประธาน
อนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง. เป็นรองประธาน
อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ 
ปปง. มอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๘ 
เพ่ือให้น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

2. เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 

3. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

4. แต่งตั้งคณะท างานหรือคัดเลือกหน่วยงานหรือ
บุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควร หรือเชิญผู้แทน
หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือให้ความเห็นชอบเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

5. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ปปง. 

6.7 คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
องค์ประกอบ 

        หัวหน้าส่วนราชการหรอืผู้แทนจาก
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัด 
กระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการสภาความมั่นคง
แห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขาธิการ

1. พิจารณาก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการ
ประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีตามความผิดมูลฐาน 
ความผิดฐานฟอกเงินและการด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานสนับสนุน
ด้านข้อมูล ข่าวสาร การข่าว และความมั่นคง 
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3. ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
อ านวยความสะดวกให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร 



 
 

๒๗ 
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรม
ศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรม การก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรง คุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง. เป็นประธาน
อนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง. เป็นรองประธาน
อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ 
ปปง. มอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

การข่าวและอ่ืน ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน เพื่อให้การด าเนินคดีและการ
ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและได้ผลอย่างจริงจัง 

4. ท าความตกลงร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเป็นไปอย่างได้ผลสูงสุดสมดังเจตนารมณ์
ของกฎหมาย อาทิ การด าเนินการตามมาตรา 
๕๘ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และการด าเนินการอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้องกับการประสานงานในการปฏิบัติตาม
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นหรือกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งใดที่เก่ียวข้อ 

5. เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของส านักงาน 
ปปง. ที่เก่ียวกับงานตรวจสอบทรัพย์สินและ 

6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับงานกฎหมาย
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 

6.8 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยทุธศาสตร์การบรูณา
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558 
องค์ประกอบ 

    ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเป็น
กรรมการ ได้แก่ ส านักงานศาลยุติธรรม ส านัก 
งานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ส านักข่าว
กรองแห่งชาติ  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ กรมสอบ สวนคดีพิเศษ 
ส านักงาน ป.ป.ส.  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบ ปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. 2556 – 2558 เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

2. เสนอแนะแนวทางการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์
การ บูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558 

3. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558 

  
 



 
 

๒๘ 
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

โดยมีเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานรองเลขาธิการ 
ปปง. เป็นรองประธานอนุกรรมการ  ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ ส านักงาน 
ปปง. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  
 

4.  แต่งตัง้คณะท างานหรือคัดเลือกหน่วยงานหรือ
บุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควร หรือเชิญผู้แทน
หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือให้ความเห็นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

5.  ปฏิบัติงานอืน่ใดที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 

6.9 คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทย
เพื่อเข้ารับการประเมินการปฏบิัติตาม
มาตรฐานสากล ดา้นการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 
องค์ประกอบ 

    ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ ได้แก่ ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ 3 
ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต่างประเทศ 
ส านักงานอัยการสูงสุด กองกบังคับการปราบปราม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมสอบสวน
คดีพิเศษ กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมการ
ปกครอง กรมที่ดิน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ส านักงาน ป.ป.ช.  
ส านักงาน  ป.ป.ท.  ส านักงาน ป.ป.ส. กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
 
 

1.  ท าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักของหน่วยงานในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมินการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

2. ก าหนดแผนงาน กรอบการท างาน และ
ก าหนดเวลาในการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

3. เสนอแนะ ให้ความเห็น และร่วมจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ของประเทศไทยเพ่ือ
ส่งให้ผู้ประเมิน โดยการให้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
สถิติ ผลการด าเนินงาน และกลั่นกรองค าตอบ
แบบสอบถามของผู้ประเมินเพ่ือแสดงให้เห็น
ประสิทธิผลของระบบการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย 
รวมทั้งด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดังกล่าว 

 
 
 
 



 
 

๒๙ 
 

ล าดับที่ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ/ 

องค์กรที่ก ากับดูแล 
บทบาทหน้าที่ 

 ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมธนาคาร
ไทย ธนาคารนานาชาติ สมาคมประกนัชีวิตไทย 
สมาคมประกันวนิาศภัยไทย สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สมาคมค้าทองค า 
สมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ สมาคม
แลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ประเทศ สมาคมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการกองข่าวกรองทางการเงิน 
ผู้อ านวยการกองคดี 1 – 4 ผูอ้ านวยการกอง
นโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อ านวยการกองความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีเลขาธิการ ปปง. 
เป็นประธานอนุกรรมการ รองเลขาธิการ ปปง. 
เป็นรองประธานอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่
ส านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 

4. แต่งตั้งคณะท างาน หรือคัดเลือกหน่วยงานหรือ
บุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควร หรือเชิญผู้แทน
หน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือให้ความเห็นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 
 

 
 
 



 
 

๓๑ 
 

7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิตต่อการบริการที่มีให้ 

และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 

กลุ่มผู้รับบริการ 

กลุ่มผู้รับบริการ งานบริการ 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 
แนวทางการสนองตอบ

ต่อความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ

สื่อสาร 

1. ประชาชน
ทั่วไป 

การประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
ส านักงาน ปปง. 

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายรวมถึง 
บทบาทและภารกิจของ
ส านักงาน ปปง. 

2. ได้รับความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าว 
สารที่ถูกต้องของ
ส านักงาน ปปง. 

จัดให้มีการเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงินแก่ประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

- การจัดโครงการ
สัมมนา 
- สื่อประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ 

2. หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยว 
ข้องกับการ
ด าเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงินแก่การ
ก่อการร้าย 

การจัดฝึกอบรม 
สัมมนาเพ่ือเผย 
แพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตาม
กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อ
การร้าย 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบ 
ปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการ 
เงินแก่การก่อการร้าย 

2. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอ แนะในการ
ปรัปบปรุงการด าเนินงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย 

 

1. มอบหมายให้มี
หน่วยงาน
รับผิดชอบโดยตรง
จากการจัดโครงการ
เผยแพร่ความรู้และ
การบูรณาการ 

2. การส่งวิทยากรไป
บรรยาย 

- การจัดฝึกอบรม/
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 
- เผยแพร่ข้อมูลใน
ระบบอินเทอรเน็ต 
 



 
 

๓๒ 
 

กลุ่มผู้รับบริการ งานบริการ 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 
แนวทางการสนองตอบ

ต่อความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ

สื่อสาร 

3. มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การบูรณาการการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฟอกเงิน 

 
3. หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน
ภายในประเทศ 
  
  
  
  

การประสานแจ้ง
หรือส่งเรื่องให้
ส านักงาน ปปง. 
ด าเนินการตามกฎ 
หมายว่าด้วยการป้อง 
กันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

 

๑. เรื่องที่ได้รับรายงานได้มี
การด าเนินการตามขั้นตอน
ที่กฎหมายก าหนด 

๒. มีการปกปิดความลับ 

3. ได้รับความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูก 
ต้องของส านักงาน ปปง. 

 

มอบหมายให้มีหน่วย 
งานรับผิดชอบโดยตรง 
และก าหนดระเบียบ หรือ 
มีแนวทางวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
รายงาน 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายใน
องค์กร เช่น 
โทรศัพท์, โทรสาร, 
e-mail, website, 
web service, 
ระบบ IVR, จดหมาย
, ตู้ไปรษณีย์, ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น และ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
โดยตรง 

4. ผู้ถือกรรม 
สิทธิ์/ ผู้ครอบ 
ครองทรัพย์สินที่
ถูกยึดอายัด  
 

การส่งมอบทรัพย์สิน
ที่ศาลมีค าสั่งคืนให้ 
แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ 
ผู้ครอบครองทรัพย์สิน 

๑. ส่งมอบทรัพย์สินได้ถูก 
ต้องครบถ้วนและทรัพย์สิน 
ที่เก็บรักษาอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ 

2. ระยะเวลาในการด าเนินการ
ที่รวดเร็ว 

 

-  ความพึ งพอใจของ
ผู้รับมอบทรัพย์สินเรื่อง
ระยะเวลาขั้นตอนการ
ด าเนินการ โดยดูจากผล
การประเมิน 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 
- โทรศัพท์, โทรสาร 

5. ผู้เช่าทรัพย์สิน ให้เช่าทรัพย์สินที่
ยึด/อายัดไว้ชั่วคราว 
จนกว่าสถานะคดี
ถึงที่สุด 

๑. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็วจากเจ้าหน้าที่
และได้เช่าทรัพย์สินใน
ราคาที่เป็นธรรม 

 

 

ต้องการบริการที่สะดวก 
รวดเร็วและเป็นธรรม 

- ติดต่อโดยตรง 
- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 
- โทรศัพท์, โทรสาร 



 
 

๓๓ 
 

กลุ่มผู้รับบริการ งานบริการ 
ความต้องการและความ

คาดหวัง 
แนวทางการสนองตอบ

ต่อความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ

สื่อสาร 

6. ผู้เข้าร่วม
ประมูลทรัพย์สิน 

-   การให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
การขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 

๑.  ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการขาย
ทอดตลาดที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 

๒.  ทรัพย์สินราคาถูกและ
มีคุณภาพ 

๓.  การซื้อทรัพย์สิน ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว 
ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน  

 ๔.  ได้รับบริการที่ดีจากเจ้า 
หน้าที่ 

-  ผู้ เข้ าร่ วมป ระมู ล
ทรัพย์สินต้องการซื้ อ
ทรัพย์ สิ นในราคาถู ก
และคาดหวังว่าจะได้รับ
มอบทรัพย์สินที่ถูกต้อง
ครบถ้วนรวดเร็ว ทรัพย์สิน
มีคุณภาพดีต่างกับความ
ต้ อ งก ารแ ล ะค ว า ม
คาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสียที่ ต้องการให้
ทรัพย์สินที่ถูกน าออก
ขายทอดตลาด ได้ราคาสูง 
และมีความเชื่ อมั่นว่า
ระบบการขายทอดตลาดมี
ความโปร่งใสและยุติธรรม 
 
 

 

7. สื่อมวลชน ด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารไปยัง
สื่อมวลชนแขนง
ต่าง ๆ   

1.  ความชัดเจนของข่าว  
ที่มีเนื้อหารายละเอียด
ครบถ้วน 

2. ข้อมูลความเชื่อมโยง
ทางการเงิน 

3. ผลการด าเนินงานที่
ส าคัญของส านักงาน 
ปปง. และอยู่ในความ
สนใจของประชาชน 

 
 

  จัดท าข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลให้
ครบถ้วนก่อนส่งให้
สื่อมวลชน 
 
 

- ติดต่อโดยตรง 
- อินเตอร์เน็ต 
- โทรศัพท ์โทรสาร 
 

 

 

 

 



 
 

๓๔ 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

งานบริการ/ 
งานตามพันธกิจ 

ความคาดหวัง/ 
ผลกระทบ 

แนวทางการสนองตอบต่อ 
ความคาดหวัง 

วิธีการสื่อสาร 

1. ผู้มีหน้าที่
รายงานการ
ท าธุรกรรม/ 
หน่วยงาน
ของรัฐ 
 
 
 
 
 

 

1.  การรับรายงาน
และแจ้งตอบรับ
รายงานการท า
ธุรกรรม 

๑. การปกปิดความลับ
ของลูกค้า 

๒. การถูกบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมา 

๓. ต้นทุนในการปฏิบัติงาน 
(ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงาน/พัฒนา/ใช้
ระบบสารสนเทศ) 

1. มีการจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
2. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ทีเ่กี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

3. มีการท างานที่เป็นระบบ 
ลดขั้นตอน/ กระบวน 

    การท างาน 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

- ติดต่อทางโทรศัพท์ 
- ติดต่อทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ 
(ระบบ AERS/ERS) 

2.   การก ากับตรวจ 
สอบติดตามและ
ประเมินผลผู้มีหน้า 
ทีร่ายงานการท า
ธุรกรรมเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

๑.  การถูกบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

๒.  ถูกด่าเนินการตาม
กฎหมาย 

๓.  ต้นทุนในการจัดส่ง
เอกสารการมาสอบ 

     ปากค่าของพนักงาน 

1.  มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

2.  มีโอกาสในการชี้แจง
ข้อเท็จจริงอย่างเป็น
ธรรม 

3.  การน าระบบ IT มาใช้
เพ่ือลดต้นทุน 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 
- ติดต่อทางโทรศัพท์ 
- ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-mail, เว็บไซต์ ปปง.) 

3. การจัดท าแนว
ทางการปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินส าหรับผู้
มีหน้าที่รายงาน
การท าธุรกรรม 

๑. การถูกบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฏหมาย 

1. สามารถน าแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

- ติดต่อทางโทรศัพท์ 

- ติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail, เว็บไซต์ ปปง.) 

4. การฝึกอบรม 
สัมมนาเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตาม
กฏหมายว่าด้วย
การป้องกันและ

๑. การถูกบังคับให้ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

๒. ต้นทุน/ค่าใช้จา่ยใน
การจัดฝึกอบรม
พนักงาน 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร 
เช่น โทรศัพท์, 
โทรสาร, e-mail, 
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
โดยตรง 



 
 

๓๕ 
 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

งานบริการ/ 
งานตามพันธกิจ 

ความคาดหวัง/ 
ผลกระทบ 

แนวทางการสนองตอบต่อ 
ความคาดหวัง 

วิธีการสื่อสาร 

ปราบปรามการ
ฟอกเงินกฏหมาย
ว่าด้วยการป้อง กัน
และปราบปราม
สนับสนุนทางการ 
เงินแก่การก่อการ
ร้าย และกฏหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ 
แก่ผู้มีหน้าที่ราย 
งาน 

การก่อการร้ายและอนุบัญญัติ
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
2. สามารถน าความรู้ตาม
กฎหมายไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- หนงัสือราชการ 

๕. การประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียว 
กับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การ
ก่อการร้ายของ
สถาบันการเงิน 
และ ผู้มีหน้าที่
ราย งานการท าธุ
รกกรมหรือหน่วย 
งานของรัฐหรือ
กิจการบางประเภท
ที่ไม่ต้องรายงาน
การท าธุรกรรม 

๑. การปกปิดความลับ 
๒. ชื่อเสียง ความเชื่อมั่น

ของหน่วยงาน 
๓. การถูกบังคับให้ต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
๔. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายใน

การจ้างพนักงาน
ท างานเฉพาะด้าน 

1. มีการจ ากัดผู้เข้าถึงข้อมูล 
2. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 

อย่างเคร่งครัด ท าให้
ความเชื่อมั่นกลับคืนมา 

3. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูก 
ต้องครบถ้วน 

4. มีกระบวนการท างานที่
ชัดเจนและเป็นระบบ/ 
การน าระบบ IT มาใช้
เพ่ือลดต้นทุน 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร 
เช่น โทรศัพท์, 
โทรสาร, e-mail, 
website, web 
service, ระบบ IVR, 
จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์
, ตู้รับฟังความ
คิดเห็น และติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่โดยตรง 
 

2. ผู้ถูกด าเนิน 
การกับทรัพย์สิน
ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน 

การด่าเนินการยึด
หรืออายัดทรัพย์ 

สินกับผู้กระท่า
ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

๑. ได้รับการด่าเนินการ
ด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม เป็นไปตาม
กฎหมาย 

๒. มีผู้ดูแลรักษาสภาพ
ทรัพย์สินให้คงเดิม
และไม่เกิดความ
เสียหายหรือถูกบุกรุก 

ก่าหนดระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติที่สามารถอ้างอิงกับ
กฎหมายได้ 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร 
เช่น โทรศัพท์, 
โทรสาร, e-mail, 
website, web 
service, ระบบ IVR, 
จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์
, ตู้รับฟังความ
คิดเห็น และติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่โดยตรง 
 



 
 

๓๖ 
 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

งานบริการ/ 
งานตามพันธกิจ 

ความคาดหวัง/ 
ผลกระทบ 

แนวทางการสนองตอบต่อ 
ความคาดหวัง 

วิธีการสื่อสาร 

3. พนักงาน
อัยการ 

การพิจารณา
ส่านวนเพ่ือยื่นค่า
ร้องต่อศาลให้มี
ค่าสั่งให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน 

๑. ความสมบูรณ์ของ
ส่านวนและพยานหลัก 
ฐานที่ส่งให้พนักงาน
อัยการ 

๒. ได้รับการประสานงาน
เป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที ่

ก่าหนดระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติทีส่ามารถอ้างอิงกับ
กฎหมายได้ 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร 
เช่น โทรศัพท์, 
โทรสาร, e-mail, 
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
โดยตรง 
- หนงัสือราชการ 

4. พยาน การสืบสวน 
รวบรวมพยาน 

หลักฐาน  

๑. ได้รับความสะดวก 

๒. ได้รับความคุ้มครอง
จากข้อมูลที่ให้ 

๓. ความเป็นประโยชน์
ของข้อมูลที่ให้มา 

๔. ส่านักงาน ปปง .
สามารถสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ 

๕. ได้รับความคุ้มครอง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ก่าหนดระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
และเป็นประโยชน์กับพยาน 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร 
เช่น โทรศัพท์, 
โทรสาร, e-mail, 
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่
โดยตรง 
 

5. พนักงาน
สอบสวน 

การด าเนินการยึด
หรืออายัดทรัพย์สิน
กับผู้กระท าความ 
ผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน/การ
สืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน 

1. ความชัดเจนของ
กฎหมายและแนว
ทางการปฏิบัติในการ
ประสานงานกับ 
ปปง. 

ก่าหนดระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติ ขั้นตอนที่ชัดเจน 

- ติดต่อด้วยหนังสือ
ราชการ 

- ติดต่อประสานงาน
ด้วยตนเอง 

6. ผู้ถือกรรม 
สิทธิ์ในทรพัย์ 
สินที่ถูกยึด
อายัดและผู้
ครอบครอง
ทรัพย์สินที่  
ถูกยึดอายัด 

- แจ้งข้อมูลประกาศ 
ขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 

 

๑. ได้รับข้อมลูการขายทอด 
ตลาดที่ชัดเจน รวดเร็ว
ครบถ้วนถูกต้อง 

2. ได้รับค าแนะน าและการ
ปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่ 

 

ระบบขายทอดตลาดมีความ
โปร่งใส่และยุติธรรม 

- ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

- ติดต่อทางโทรศัพท์ 
- ติดต่อทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
 (E-mail, เว็บไซต ์ปปง.) 



 
 

๓๗ 
 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

งานบริการ/ 
งานตามพันธกิจ 

ความคาดหวัง/ 
ผลกระทบ 

แนวทางการสนองตอบต่อ 
ความคาดหวัง 

วิธีการสื่อสาร 

 3.  ทรัพย์สินที่ถูกน าออก
ขายทอดตลาดได้ราคา
สูงและเป็นธรรม 

 

7. หน่วย 
งานประสาน
ข้อมูลและ
บังคับใช้
กฎหมายทั้ง
ในและนอก
ประเทศ 
 

การประสาน
ความร่วมมือด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงินทั้งในและ
นอกประเทศ 

๑.  ส่านักงาน ปปง.   
น่าข้อมูลที่ได้รับ    
ไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง 

๒. เก็บข้อมูลที่ได้รับโดย
ไม่เปิดเผยให้บุคคล
อ่ืนทราบ 

๓. ปปง. ขอข้อมูลไม่
ซ้่าซ้อน 

๔. ผู้ร้องขอได้รับการ
ตอบกลับข้อมูล
ครบถ้วน รวดเร็ว
ตามท่ีร้องขอ 

๕. การใหข้้อมูลที่ชัดเจน 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
การออกกฎหมาย
และการใช้บังคับ
กฎหมาย 

 

ก่าหนดระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติขั้นตอนที่ชัดเจนไม่
ซ้่าซ้อน 

ใช้ช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร 
เช่น โทรศัพท์, 
โทรสาร, e-mail, 
website, web 
service, ระบบ IVR, 
จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์
, ตู้รับฟังความ
คิดเห็น และติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่โดยตรง 
 

 
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน  

- ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมี
หน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่
ส่วนราชการ  
ตอบ            



 
 

๓๘ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๑. ศาลยุติธรรม เช่น  
  ศาลอาญา,  ศาลแพ่ง 
 

 การขอหมายจับ หมาย
ค้น/ปฏิบัติตามค าสั่งศาล 

 การออกหมายเพื่อขอ
อนุญาตเข้าถึงข้อมูลทาง
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ 

 การขอค าพิพากษาถึงท่ีสุด 
 ประสานติดตามพยานใน

คดี 
 การยื่นค าร้องเพ่ือให้ศาลมี

ค าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูก
ก าหนด 

 ปฏิบัติตามระเบียบ/
กฎเกณฑ์ของศาล 

 ระเบียบงานสารบรรณ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อด้วยตนเอง 
 
 

2.กระทรวงยุติธรรม 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 แลกเปลี่ยนข้อมูล 
 ร่วมปฏิบัติการในการ

ตรวจค้นตามหมายศาล 
 ขอให้รัฐมนตรียุติธรรมมี

ค าสั่งประกาศรายชื่อ UN 
Sanction List ให้เป็น
บุคคลที่ถูกก าหนด 

 

 สนับสนุนข้อมูลตาม
อ านาจหน้าที่และ
กรอบของกฎหมาย 

 บรูณาการการท างาน
ร่วมกันเพื่อประโยชน์
ในการปราบปราม
อาชญากรรม 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อด้วยตนเอง 
 

 ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
(ส านักงาน ป.ป.ส.)         

 
 
 
 

 แลกเปลี่ยนข้อมูล/ร่วม
ปฏิบัติการในการตรวจค้น
ตามหมายศาล/ขอ
ตรวจสอบประวัติยาเสพ
ติด/ขอรับทรัพย์สิน 

 ด าเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท าความผิดมูล
ฐานตามมาตรา ๓(๑) 

 
 

 สนับสนุนข้อมลูตาม
อ านาจหน้าที่และใน
กรอบของกฎหมาย 

 บูรณาการการท างาน
ร่วมกันเพื่อประโยชน์
ในการปราบปราม
อาชญากรรม 

 ข้อตกลงตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสาน 
งานในการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. 
๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ข้อมูลทะเบียน
ประวัติยาเสพติด 



 
 

๓๙ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 กรมราชทัณฑ ์  
 

 การขอสอบสวนปากค า
ผู้ต้องขังและผู้เกี่ยวข้อง 

 การขอคัดรายชื่อผู้ที่เข้า
เยี่ยมผู้ถูกคุมขังเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูก
คุมขังกับคนที่มาเยี่ยม 

 ขอข้อมูลผู้ต้องหาประกอบ 
ส าเนาส านวน 

 ขอตรวจสอบรายชื่อผู้ต้องขัง 
 การขอตรวจสอบสถานะ 

ปัจจุบันของบุคคลที่ถูก
ก าหนด 

 ประสารแจ้งประกาศขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินให้
เจ้าของทรัพย์หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าทราบ 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม 
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

 เป็นไปตามระเบียบ
ของกรมราชทัณฑ์ 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 

 ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.)  

 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดมูล
ฐานตามมาตรา๓(๕) 

 ประสานความร่วมมือใน
การยึดทรัพย์สินผู้กระท า
ผิดในคดีทจุริต 

 ประสานความร่วมมือใน
การสนับสนุนข้อมูลการ
รวบรวมพยานหลักฐาน 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ถูกก าหนดตาม
ประกาศของศาลและ UN 
Sanction List 

 บทบาทในการร่วมผลักดัน
ระบบ  AML/CFT ของ
ไทยให้สอดคล้องกับมาตร 
ฐานสากล   

 บูรณาการการท างานร่วม 
มือเพ่ือประโยชน์ในการ
ปราบปรามอาชญากรรม 

 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบ 
ปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การตามพ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ / 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบ 
ปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการ
ร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อผ่านระบบ 
CDD Gateway 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 



 
 

๔๐ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

 

 การติดต่อและประสาน 
งานเกี่ยวกับผลการด าเนิน 
งานในพ้ืนที่จังหวัดชาย 
แดนภาคใต้ 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนนิ การตาม 
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบ ปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 

3. ส านักงานอัยการ
สูงสุด 

 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

 การประสานขอข้อมูลทางคดี 

 เป็นผู้ประสานงานกลางใน
คดีระหว่างประเทศ 

 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้
เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ /
พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อด้วยตนเอง 
 

4. ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.)  

 ขอส าเนาส านวนคดี 
ทุจริตฯ/ผลการพิจารณา
ของ ป.ป.ช. ต้องยื่นค า
ร้อง ภายใน ๙๐ วัน 

 ส่งเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สิน
ให้ด าเนินการยื่นค าร้องต่อ
ศาลแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน/ให้ยึดอายัด
ชั่วคราว 

 การรายงานข้อมูลตาม
มาตรา ๓๙/๑ แห่งกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 ด าเนินการกับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดมูลฐาน 
ตามมาตรา ๓(๑๕) 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในทางคดีและสนับสนุน
ข้อมูลต่างๆที่มีการร้องขอ 
ท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางคดี 

  ให้ความร่วมมือตาม
อ านาจหน้าที่และกรอบ
ของกฎหมายเพื่อการ
ปราบปรามการทุจริต 

 ข้อตกลงตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการประสานงานใน
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/
พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการ

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 
 ประชุมหารือ

ร่วมกัน 
 คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 



 
 

๔๑ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 บทบาทในการร่วมผลักดัน
ระบบ  AML/CFT ของ
ไทยให้สอดคล้องกับมาตร 
ฐานสากล   

สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

5. ส านักงาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) 

 ส่งเรื่องให้ ปปง.ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ 

 เข้าช่วยตรวจสอบธุรกรรม
ทางการเงินของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง
กรณีท่ี กกต.  พบเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการเคลื่อนไหว 
ทางการเงินอย่างผิดปกติ 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดในส่วนอาญา
เกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้ง 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินงานในทาง
แพ่ง เพ่ือสามารถริบ
ทรัพย์สินของผู้กระท า
ผิดได้ 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม 
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

6.กระทรวงการคลัง 

 กรมบัญชีกลาง/          
กรมธนารักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ส่งมอบทรัพย์สินที่ศาลมีค า 
สั่งให้ตกเป็นของแผ่นดนิ 

 การบันทึกบัญชีผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลัง 

 การรายงานข้อมูลทางการ 
เงินของทุนหมุนเวียนใน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการเงินนอก
งบประมาณ (ระบบ CFO) 

 บันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียน ประจ าปี
บัญชี ๒๕๕๙ 

 
 

 

 ความถูกต้องและ 
ครบถ้วนของทรัพย์สิน
ที่ส่งมอบ  

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม 
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 



 
 

๔๒ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

  ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน
ที่ศาลมีค าสั่งให้ตดเป็น
ของแผ่นดิน และส่งมอบ
ให้กระทรวงการคลัง 
กรมธนารักษ์เฉพาะ
รายการที่มีปัญหา 

    

 กรมศุลกากร   
 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดมูล
ฐานตามมาตรา ๓(๗) 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
การน าเงินตรา
ต่างประเทศข้ามแดน 

 ด าเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระท าความผิดมูล
ฐานตามมาตรา ๓(๗) 

 แลกเปลี่ยนข้อมูล 

 บทบาทในการร่วมผลักดัน
ระบบ  AML/CFT ของ
ไทยให้สอดคล้องกับมาตร 
ฐานสากล   

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานตามพ.ร.บ. 
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ .๒๕๔๒ 

 ข้อตกลงตามระเบียบ
ส านักนายกรฐัมนตรวี่า
ด้วยการประสานงาน
ตาม พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/ 
พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการสนับ 
สนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

 ส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง 

 ประสานความร่วมมือใน
การสนับสนุนข้อมูลเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐาน 
การรายงานธุรกรรมและ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 
 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการตาม 
พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 
ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

๔๓ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 กรมสรรพากร  
 
 
 

 ประสานข้อมูลการเสีย
ภาษีของผู้ที่ถูกตรวจสอบ
ทรัพย์สิน 

 
 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการตาม 
พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 
 

 ส านักงานปลัด 
กระทรวงการคลัง
ได้แก่ กลุ่มงานป้อง
ปรามการเงินนอก
ระบบ 

 ส่งเรื่องตามความผิดมูล
ฐาน3(3)แห่งกฎหมาย
ฟอกเงินให้ด าเนินการตาม
พระราชก าหนดการกู้ยืม
เงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการตาม
พร.บ.  ฟอกเงิน พ.ศ.
2542 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 
 

7. กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
 

 ประสานข้อมูลบุคคลใน
การขอมีหนังสือเดินทาง
และการขอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยใน
ต่างประเทศ 

 ติดต่อประสานข้อมูล
เกี่ยวกับประกาศรายชื่อ 
UN Sanction List 

 พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อด้วยตนเอง 
 

 กรมการกงสุล  การขอข้อมูลเกี่ยวกับการ
มีหนังสือเดินทางประเภท
บุคคลธรรมดา 

 
 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

8. กระทรวงมหาดไทย 
 ส านักงานทะเบียน

ราษฎร์ 
 

 
 ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

บุคคล 
 

 
 เป็นความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 

 
ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 



 
 

๔๔ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 กรมท่ีดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวข้อง
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ยึด/
อายัดไว้ชั่วคราว 

 ให้ประเมินราคาท่ีดินที่จะ
น าออกขายทอดตลาด 

 ประสานความร่วมมือใน
การสนับสนุนข้อมูลเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐาน 
การรายงานธุรกรรมและ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 กรมการปกครอง  การสืบค้นข้อมูลบุคคลผ่าน
ทางระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ 

 ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
อาวุธปืน 

 ประสานความร่วมมือใน
การสนับสนุนข้อมูลการ
รวบรวมพยานหลักฐาน  

 การรายงานธุรกรรมและ
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ฟอกเงิน 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

9. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอส าเนาส านวนการ
สอบสวน/ขอทราบผล
คดีอาญา/ร่วมปฏิบัติการ
ปิดล้อมตรวจค้น 

 ขอรายงานการสืบสวน
เกี่ยวกับผู้กระท าความผิด
ตามกฎหมายฟอกเงิน 

 ประสานความร่วมมือใน
การเข้าร่วมปิดล้อมตรวจค้น 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การ ตามพ.ร.บ. ป้องกัน 
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และ พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ข้อมูลทะเบียน
ประวัติ
อาชญากรรม 

 ติดต่อด้วยตนเอง 



 
 

๔๕ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

9. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ต่อ) 
 

 ขอข้อมูลทะเบียนประวัติ
อาชญากรรม 

 ขอตรวจสอบการเดิน
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ 

 ด าเนินการกับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดอาญาที่
เป็นความผิดมูลฐาน 

 ประสานความร่วมมือขอให้
ต ารวจมาเป็นพยานในศาล 

 ติดประกาศเกี่ยวกับบุคคลผู้
ถูกก าหนดตามสถานีต ารวจ
ที่เกี่ยวข้อง 

 ขอส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับ
คดีความมั่นคง 

 
 

๑๐. ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติและการก่อการร้าย 

 สนับสนุนข้อมูลตาม
อ านาจหน้าที่และ
กรอบของกฎหมาย 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

๑๑. ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชาย 
แดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

 การบูรณาการ การ
ประสาน และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลตามกฎหมายฟอกเงิน 

 สนับสนุนข้อมูลตาม
อ านาจหน้าที่และ
กรอบของกฎหมาย 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

12. ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

 การส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการธุรกรรม 

 เป็นการด าเนินการ
ตามกฎหมายฟอกเงิน 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

๑3. กระทรวงคมนาคม 
 กรมการขนส่งทางบก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขอข้อมูลและหลักฐานการ

ครอบครองและกรรมสิทธิ์
รถ (บุคคล/นิติบุคคล) 

 ประสานขอข้อมูลและ
ขอให้ประเมินทรัพย์สิน
ประเภทรถเพ่ือเตรียมน า
ขายทอดตลาด รวมทั้ง 
 

 
 เป็นความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 

 
 ติดต่อผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 ติดต่อเป็นหนังสือ

ราชการ 
 



 
 

๔๖ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 กรมการขนส่งทางบก 
     (ต่อ) 

ขอให้ด าเนินการทาง
ทะเบียนรถให้แก่ผู้ซื้อได้
จากการขายทอดตลาดของ
ทางราชการ 

 ความถูกต้องของ
ทรัพย์สินก่อนน าออก
ขายทอดตลาด 

 

 กรมเจ้าท่า 
 
 

 ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การขอขึ้นทะเบียนเรือประมง
และข้อมูลเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดมูลฐาน 

 ประสานขอข้อมูลและขอให้
ประเมินทรัพย์สินประเภท
เรือ เพ่ือเตรียมน าเอาของ
ออกทอดตลาด 

 ประสานให้ด าเนินการทาง
ทะเบียนประเภทเรือให้แก่
ผู้ซื้อได้จากการขายทอด 
ตลาดของราชการ 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

๑4. กระทรวงพาณิชย์ 
 กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
 

 ขอข้อมูลและหลักฐานการ
จดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจ 

 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การตาม พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

  ติดต่อทางโทรศัพท์ 
 ติดต่อทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดมูล
ฐานตามมาตรา ๓(๑๓) 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การ ตามพ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็น
หนังสือราชการ
และทางโทรศัพท์ 

๑5. ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

 ส่งเรื่องให้ส านักงาน ปปง.
ด าเนินการตาม พ.ร.บ. 
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การ ตามพ.ร.บ. ป้องกนั
และปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 



 
 

๔๗ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๑6. กระทรวงกลาโหม 
 กองทัพภาคที่ ๔ 

(กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในภาค ๔ ส่วน
หน้า จ. ปัตตานี) 

 
 ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารเกี่ยวกับคดีความ
มั่นคงและภัยแทรกซ้อน 

 ประสานความร่วมมือด้าน
การเป็นพยานในศาล 

 การเข้าร่วมปิดล้อมตรวจค้น 

 

 
 เป็นความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

 
 ติดต่อเป็นหนังสือ

ราชการ 
 

๑7. กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

 ประสานขอข้อมูลการ
กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนิน การ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบ ปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 

18. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์กรมส่ง 
เสริมสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ประสานการก ากับดูแล
สหกรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็น
สถาบันการเงินตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

19. กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กรมทรัพยากรธรณี 
 
 

 
 
 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ

การกระท าความผิดมูล
ฐานตามมาตรา ๓(๑๕) 

 

 
 
 เป็นความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 ติดต่อเป็นหนังสือ

ราชการ 
 ติดต่อทาง

โทรศัพท์ 
 



 
 

๔๘ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

 กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

 

 ประสานความร่วมมือใน
การสนับสนุนข้อมูลการ
รวบรวมพยานหลักฐาน 

 ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลผู้ถูกก าหนดตาม
ประกาศของศาลและ UN 

 พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อผ่านอีเมล   
 ติดต่อผ่านระบบ 

CDD Gateway 
 

 กรมป่าไม้  ประสานข้อมูลเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดมูล
ฐานตามมาตรา ๓(๑๕ 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การ ตามพ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

20. ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) 

 ประสานการก ากับดูแล
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดทุนตามกฎหมายว่าดว้ย
การก ากับลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบัน
การเงินตามกฎหมายฟอกเงิน 
 บทบาทในการร่วมผลักดัน

ระบบ  AML/CFT ของไทยให้
สอดคล้องกับมาตร ฐานสากล   

 เป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนิน 
การ ตามพ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบ ปราม
การสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

21. ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
 

 ประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนิน คดีตาม
ความผิด มูลฐาน ๓(๔) แห่ง 
พ.ร.บ. ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหนา้ 
ที่ในคดีด้วย 

 ประสานการก ากับดูแลเกี่ยวกับ
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน 
ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพอ่ืนที่
อยู่ในการก ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 
 บทบาทในการร่วมผลักดัน
ระบบ  AML/CFT ของไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล   

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/
พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 



 
 

๔๙ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

22. ธนาคารพาณิชย์
และธนาคารเฉพาะกิจ
ต่าง ๆ  
 

 การรายงานข้อมูลธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ขอตรวจสอบธุรกรรมทาง 
การเงนิตาม พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ 

 มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตาม
กฎหมายป้องกันและปราบ 
ปรามการฟอกเงิน 

 รับหรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยส านักงาน ปปง. มีหน้าที่
ก ากับ/ตรวจสอบ ส่งเสริม
และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายฯ 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔2 / พ.ร.บ.ป้องกัน
และปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 ติดต่อผ่านระบบ 
CDD Gateway 

๒3. ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) 

 ประสานการก ากับดูแลบริษัท
ประกันชีวิตตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันชีวิตและ
บริษัทประกันวินาศภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกัน
วินาศภัย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบัน
การเงินตามกฎหมายฟอกเงิน 

 บทบาทในการร่วมผลักดัน
ระบบ  AML/CFT ของ
ไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล   

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/
พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

 

24. กระทรวงพาณิชย์ 
 กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 
 

 ขอข้อมูลและหลักฐานการ
จดทะเบียนการประกอบ
ธุรกิจ 

 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
การด าเนินการ ตาม
พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทางโทรศัพท์ 
 ติดต่อทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 



 
 

๕๐ 
 

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

๒5. หน่วยงาน
ภายนอก/ภายใน 
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

 มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการฟอก
เงินเพ่ือร่วมด าเนินการ
ป้องกันและปรามปราม
การฟอกเงิน 

 การลงนามข้อตกลง
พันธกรณี(MOU) 
ระหว่างประเทศ 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

26. ธนาคารเฉพาะ
กิจต่างๆ เช่น ธนาคาร
ออมสิน 
ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคาร
อิสลาม  
เป็นต้น 
 
 
 
 

 ขอตรวจสอบธุรกรรมทางการ
เงินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ 

 มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตาม
กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

 รับหรือส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน โดย
ส านักงาน ปปง. มีหน้าที่ก ากับ/
ตรวจสอบส่งเสริมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ 

 จัดท าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศประสานข้อมูล
รายงานธุรกรรมเพ่ือการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบ 
ปรามการฟอกเงินกับกลุ่ม 
กิจธนาคาร Financial 
Information Cooperation 
system : AMFICS) 

 เป็นความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ.ร.บ. 
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

๒7. หน่วยงานอ่ืน ๆ  
เช่น สถานธนานุบาล,  
สถานธนานุเคราะห์           
สมาคมต่างๆ เช่น สมาคม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
, สมาคมเช่าซื้อไทย, 
สมาคมค้าทองค า, สมาคม
ส่งเสริมผู้ค้าเครื่องยนต์
และอะไหล่ใช้แล้ว, 
สมาคมประกันวนิาศภัย, 
สมาคมประกันชวีิตไทย 
สมาคมนายหน้า
อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ 
ตลอดจน ผู้ประกอบอาชีพ
อ่ืนๆตามกฎหมายฟอกเงิน 

 ประสานความร่วมมือใน
การสนับสนุนข้อมูลการ
รวบรวมพยานหลักฐาน
และการปฏิบัติตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

 การรายงานข้อมูลธุรกรรม 
 ประเมินราคาทรัพย์สินที่จะ

น าออกขายทอดตลาด 
 บทบาทในการร่วมผลักดัน

ระบบ  AML/CFT ของไทย
ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล   

 เป็นความรว่มมือระหว่าง
หน่วยงานในการด าเนนิการ 
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

 ความถูกต้องและราคา
ประเมินทรัพย์สินก่อนน า
ออกขายทอดตลาด 

 เป็นความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในการ
ด าเนินการ ตามพ.ร.บ. 
ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒/ 
พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อ 
การร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ติดต่อเป็นหนังสือ
ราชการ 

 ติดต่อทาง
โทรศัพท์ 

 ติดต่อผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 



 
 

๕๑ 
 

 
2. สภาวการณ์ขององค์การ 
 
ส่วนที2่. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็น
เช่นใด ประเภทการแข่งขันและจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 

- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็น
ดังกล่าวเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างไร 

ตอบ                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ส านักงาน ปปง. มีการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมด้านการ
แข่งขันกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกล่าวโดยภาพรวมส านักงาน ปปง.ไม่มีสภาพการ
แข่งขัน และเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบในระยะแรกส านักงาน ปปง. จึงได้ พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานบาง
กระบวนงานขึ้นมาเปรียบเทียบ และจะด าเนินการเปรียบเทียบในกระบวนงานอ่ืน ๆ ให้ครอบคลุมกับ
กระบวนงานทั้งหมดให้ครบถ้วนในระยะถัดไป  

ส าหรับผลการเปรียบเทียบสภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส านักงาน ปปง. มีดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการแข่งขัน คู่แข่งขัน ผลการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

การแข่งขันภายนอกประเทศ 
ด้านการเป็นหน่วย
ข่าวกรองทาง
การเงินของประเทศ
ไทย 

ประเทศ
มาเลเซีย 

(+) ผลการวิเคราะห์เรื่องที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอ่ืนขอให้
ด าเนินการ 
ประเทศไทย จ านวน ๑๐๔ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ จ านวน ๑๐๔ เรื่อง             
คิดเป็นร้อยละ 100 ( Annual Report ๒๐๑๔ ) 
ประเทศมาเลเซีย จ านวน 68 เรื่อง สามารถตอบกลับได้ 50 เรื่อง             
คิดเป็นร้อยละ 73.53 ( APG Annual Meeting ๒๐๑๓ ) 

ประเทศอินโดนีเซีย* จ านวน ๒ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ 0 เรื่อง          
คิดเป็นร้อยละ ๐ 

ประเทศญี่ปุ่น* จ านวน ๔๓ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๙ เรื่อง                 
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๘ 

ประเทศออสเตรเลีย* จ านวน ๑๐๑ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๖๓ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๘ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา* จ านวน ๑,๒๐๓ เรื่อง สามารถตอบกลับได้ ๑,0๔๓ 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๐ 

หมายเหตุ : * APG Annual Meeting ๒๐๑๔  (ของประเทศไทย) 
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ประเด็นการแข่งขัน คู่แข่งขัน ผลการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 

การแข่งขันภายในประเทศ 

ด้านงานขายทอด 
ตลาดทรัพย์สิน 

- ระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับงานขายทอดตลาด 
ทรัพย์สิน  

 

 

 

 
ส านักงาน 
ป.ป.ส.  

 
(-) ด้านระเบียบที่เก่ียวข้องการงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

 -ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรัพย์สิน
ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน า
ทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก าหนดให้มีคณะกรรมการขายทอดตลาด จ านวน 1 คณะ  

  -ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการน าทรัพย์สินออก
ขายทอดตลาดหรือน าไปใช้ประโยชน์ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๘ 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 

    การมีจ านวนคณะกรรมการขายทอดตลาดได้หลายคณะจะสามารถท า
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีความรวดเร็ว รวมทั้ง
สามารถด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เพ่ิมมากขึ้น  

 

- ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 

 

 

- กรมบังคับ
คดี 
- กรมการ
ขนส่งทางบก 

(-) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - กรมบังคับคดี มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการประมูลทรัพย์ 

 - กรมการขนส่งทางบก มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ประมูลเลขทะเบียนรถสวย 

  - ส านักงาน ปปง. อยู่ระหว่างน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

การบริหารทรัพย์สิน 

- เทคโนโลยีที่น ามา ใช้
ประกอบการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน 

 

 

 

กรมธนา
รักษ์ 

(-) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - กรมธนารักษ์มีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อมูลดิจิทอล ซึ่งเรียกว่า SMART GIS TD เพ่ือใช้ในการ
ส ารวจ วางแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุและการประเมินราคาทรัพย์สิน
แบบบูรณาการครบวงจร ท าให้การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  - ส านักงาน ปปง. อยู่ระหว่างน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน 
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(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน  
- การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึง

การเปลี่ยนแปลงท่ีสร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร  
ตอบ              จากผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (ข้อแนะน า FATF)  ที่
ประเมินประเทศไทย และจากการปรับปรุงมาตรฐานสากลใหม่ ส่งผลท าให้ส านักงาน ปปง. ต้องเฝ้าติดตามการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเร่งด าเนินการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจากผลการ
ประเมินดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารระดับประเทศ รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องหันมาให้
ความส าคัญส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมากยิ่งขึ้น ท าให้การ
ด าเนินการตามมาตรฐานสากลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

 
 
 
 
(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมี
อะไรบ้าง 

- แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในส่วนราชการ 
นอกส่วนราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง 

- มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 

ตอบ                  ไม่มีการเปรียบเทียบ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเหมือนกับ ส านักงาน ปปง. ส่วนแหล่งข้อมูล เนื่องจาก FATF และ APG ให้รายงานผลการประเมิน
ประเทศต่างๆ ลงในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 

ส าหรับแหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการเปรียบเทียบสภาพการแข่งขันภายนอกประเทศ 
ส านักงาน ปปง. อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของแต่ละประเทศที่เสนอต่อ APG  ซึ่งมีการเผยแพร่รายงานผล
การประเมินประเทศต่างๆ ลงในเว็บไซด์ ส่งผลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก  และแหล่งอ้างอิงข้อมูล             
เชิงเปรียบเทียบภายในประเทศ อ้างอิงจากรายงานวิจัยโครงการวิจัยพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน (ปี พ.ศ. 2557) และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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สภาพการแข่งขันภายนอกประเทศ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  กล่าวคือ มีอ านาจหน้าที่หลักในการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย  รับและวิเคราะห์รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าธุรกรรม  ก ากับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม  รวมถึงปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  
นอกจากนั้นส านักงาน ปปง. ยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกั บ
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย  (Anti  Money  Laundering  and  Countering  the  Financing  of  Terrorism  :  AML/CFT)  
เช่น  อนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีการที่เกี่ยวข้อง  มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  องค์กร
ระหว่างประเทศและกลุ่มความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญ  ได้แก่  กลุ่มคณะท างานด้านการ
ต่อต้านการฟอกเงินแห่งเอเชีย – แปซิฟิก  (the  Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG)  กลุ่ม
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากล (Egmont  Group  of  FIUs)  และคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนิน
มาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน  (The  Financial  Action  Task  Force :  FATF)  ซึ่งมีหน้าที่
พัฒนาและส่งเสริมนโยบายด้านต่าง ๆ เพ่ือป้องกันระบบการเงินโลก  (Global  Financial  System)  ให้
ปลอดภัยจากการฟอกเงิน  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีพลังท าลาย
ล้างสูง  ข้อแนะน าของ  FATF  ทั้ง  40  ข้อ  ถือเป็นมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (Anti  Money  Laundering  :  AML) และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   

ข้อแนะน าของ  FATF  ได้ก าหนดมาตรการต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกัน  ซึ่งประเทศต่าง 
ๆ ต้องน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลเพ่ือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  และการแพร่ขยายอาวุธที่มีพลังท าลายล้างสูง  โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส านักงาน ปปง.  
ได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เช่น  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 รวมทั้งกฎกระทรวง      
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ 

เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินข้างต้น มีลักษณะ
เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะหลายฉบับ  จึงไม่มีองค์กรที่เป็นคู่เทียบหรือคู่แข่งทั้งภาคราชการหรือภาคเอกชน  
ภายในประเทศ  แต่ได้พิจารณาประเด็นการแข่งขันระหว่างส านักงาน ปปง.  ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
ของไทย  กับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของต่างประเทศ  ในด้านการด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง
ทางการเงิน  โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่อ้างอิงจากรายงานประจ าปีของแต่ละประเทศที่เสนอต่อ  APG Annual 
Meeting  2013  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๕ 
 

ล าดับ ประเทศ จ านวนเรื่องท่ีหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน
ประเทศอื่นขอมา 

จ านวนเรื่องท่ี 
ตอบกลับ 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ประเทศไทย
(Thailand) 

94 94 100 

2 มาเลเซีย 
(Malaysia) 

68 50 73.53 

3 อินโดนีเซีย (Republic 
Of Indonesia) 

2  0 0 

4 ญี่ปุ่น  
(Japan) 

53 9 16.98 

5 ออสเตรเลีย 
(Australia) 

83 56 67.47 

6 สหรัฐอเมริกา (United  
States) 

1,203 1,043 86.7 

 
 
 

ล าดับ ประเทศ จ านวนเรื่องท่ีหน่วยข่าว
กรองทางการเงิน
ประเทศอื่นขอมา 

จ านวนเรื่องท่ี 
ตอบกลับ 

คิดเป็นร้อยละ 

1 ประเทศไทย
(Thailand) 

104 104 100 

2 มาเลเซีย 
(Malaysia) 

68 50 73.53 

3 อินโดนีเซีย (Republic 
Of Indonesia) 

2  0 0 

4 ญี่ปุ่น  
(Japan) 

53 9 16.98 

5 ออสเตรเลีย 
(Australia) 

83 56 67.47 

6 สหรัฐอเมริกา 
 (United  States) 

1,203 1,043 86.70 

 

 
 



 
 

๕๖ 
 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 

(12) ความท้าท้ายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  

- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้าน
พันธกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 

ตอบ     
 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ  มีดังต่อไปนี้ 

ความท้าทาย ประเด็นความท้าทาย ประเด็นความได้เปรียบ 

ด้านพันธกิจ การปฏิบัติงานตามพันธกิจได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และได้รับการยอมรับจากภาค
ประชาชน เอกชน และหน่วย งานต่าง ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ    

- การผ่านมาตรฐานสากล 

การปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. ต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล ท าให้สามารถก าหนด  
ทิศทางการปฏิบัติงานขององค์การหรือการ
ก าหนดพันธกิจมีความชัดเจนและมีแนว
ทางการด าเนินงานในอนาคตอย่างมีทิศทาง 

ด้านปฏิบัติการ การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เป็น 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล รวมไปถึงต้องมีความพร้อม
ในการตรวจประเมินมาตรฐานสากล 
- จ านวนคดีที่มากข้ึน 
- มูลฐานความผิดที่เพ่ิมข้ีน 

 

- มีระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่มีความหลากหลาย  เฉพาะทาง เช่น 
ระบบ AERS เป็นต้น 
-  มีกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินเพ่ือช่วยสนับสนนุการปฏิบตัิงานของ
ส านักงาน ปปง.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานมากขึ้น 

ด้านการปฏิบัติ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ผลักดันมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
บริบททางกฎหมายของประเทศไทย
และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 

-  การคุ้มครองสิทธิผู้ เสียหายในคดี             
ที่เก่ียวข้องตามกฎหมายฟอกเงิน 

- การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค า
หรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินการตามกฎหมาย  
ฟอกเงิน 

 

ด้านทรัพยากรบุคคล -  การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ทันต่อ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึน้ 
-  เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. มีทักษะ
และความพร้อม มีแนวคิด บุคลิกภาพท่ี
สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนา

-  บุคลากรส่วนใหญม่ีวุฒิการศึกษาในระดับสูง 
มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย 
- เจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. มีอายุอยู่ใน
กลุ่ม  Generation Y  ที่มีทักษะและ
ความพร้อมในด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีแนวคิด  ความรู้ บุคลิกภาพ
ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไป



 
 

๕๗ 
 

ความท้าทาย ประเด็นความท้าทาย ประเด็นความได้เปรียบ 

คุณภาพชีวิตของบุคลากรส านักงาน 
ปปง. ให้มีความสุขในการท างานและ
สวัสดิการต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ปปง. 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

(13) องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการ
ประเมิน การปรับปรุงโครงการและกระบวนที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  

ตอบ             ส านักงาน ปปง. มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส านักงาน ปปง. 
เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

                      1.  การใช้หลักบริการงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และกระบวนการบริหารตามวงจร Deming 
Circle หรือกระบวนการ PDCA ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ที่อิงหลักการของ 
BSC (Balanced Scorecard) เช่น แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน ปปง. 5 ปีแผนปฏิบัติราชการ(พ.ศ.2555-
2559) 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

                       2.  ใช้เครื่องมือ PMQA ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่  

 ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มา ปรับปรุงด าเนินงาน 

 การถ่ายทอดเป้าหมายองค์กรลงสู่ระดับบุคคล โดยจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์
จากแผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดมาเป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง / ศูนย์/ กลุ่มและระดับบุคคลตาม
ค ารับรองปฏิบัติราชการ  

                       3.  มีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องโดย ใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบด้วยการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน 
(Internal Control)เป็นต้น 

 
 
 
 


