






ของสํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ



 
  การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกระบวนการหนึ่ง        
ที่มีความสำคัญมากต่อการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญ       
ขององค์กร การที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่จะต้องดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์      
ขององค์กร  

  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร            
ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ         
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ส่วนพัฒนาบุคลากร จึงได้จัดทำหลักสูตรจำนวน 10 หลักสูตร 
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ปปง. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และส่งเสริมให้บุคลากร เป็นผู้มีองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 



 
                     เมื ่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำหลักสูตรมาตรฐาน เพื ่อพัฒนา          
องค์ความรู้ และทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 18 หลักสูตร 
ซึ่งจากการที่ได้นำหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องมีการประเมิน ตรวจสอบเนื้อหา เพื่อหาข้อบกพร่อง 
และนำผลที่ได้จากการประเมิน มาพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์        
การฟอกเงิน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.)  ได้ดำเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานของสำนักงาน ปปง. โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที ่ และ        
เพื่อรองรับโครงสร้างใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิม จำนวน 7 หลักสูตร และได้ยกร่างหลักสูตรใหม่ จำนวน      
3 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร 

  โดยเป้าหมายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหลักสูตรหรือแนวทางการพัฒนาบุคลากรและ    
เพื ่อเป็นกลไกประกอบการพิจารณาความก้าวหน้า (Career Path) การพัฒนาบุคลากรด้านองค์ความรู ้  
(Knowledge) ด้านทักษะ (Skill) และด้านทัศนคติ (Attitude) รวมทั้งเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา 



แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ปปง.  
อ้างอิงจาก แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565  

ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร 
บุคลากรของสำนักงาน ปปง. 

จำแนกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

บุคลากรแรกบรรจุ  
(New Entry) 
หมายถึง บุคลากรที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานใหม่
และปฏิบัติงานมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 

     บ ุคลากรในระด ับน ี ้ ถ ูกคาดหว ั ง ให ้สามารถ
ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล และตรวจสอบ รวมทั้ง 

▪ สามารถปร ับต ั ว ให ้ เ ข ้ า ก ั บว ัฒนธรรม           
การทำงานของหน่วยงาน (Organization 
Culture) 

▪ เข้าใจกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับ
การทำงานและตนเอง (Compliance) 

▪ เข้าใจบทบาทหน้าที่และเข้าใจงานของตนเอง 
           (Clarification) 

▪ รู้จักบุคคลในองค์กรที่ตนจะต้องร่วมงานด้วย
ในระยะของการทำงานและบ ุคคลท ี ่ มี        
อำนาจตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
(Connection) 

บุคลากรที่มีประสบการณ์ 
(Professional Personnel) 
หมายถึง บุคลากรที่ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 1 ปี 
แต่ยังไม่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงาน
ของทีมหรือกลุ่มงาน 

     บุคลากรในระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถทำงาน        
โดยใช ้ความร ู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และ      
ความชำนาญงาน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
ปัญหาที่ค่อนข้างยาก รวมทั้งสามารถทำงานเป็นทีม 
ทำงานร่วมกับผู ้อื ่น ประสานงานในระดับผู ้ปฏิบัติ  
ร ับผ ิดชอบงานที ่ ได ้ร ับมอบหมาย แก้ป ัญหาและ
ปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ ้น เชื ่อมโยงงานของ
ตนเองกับงานของผู้อื ่นและขององค์กร และนำเสนอ
แนวคิดในการพัฒนางาน 

บุคลากรที่มีบทบาทหัวหน้างาน 
(Frontline Manager) 
หมายถึง บุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล 
แนะนำ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู ้ร่วมปฏิบัติ         
ทั้งที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
หรือระดับชำนาญการพิเศษ เป็นต้น 

     บุคลากรในระดับนี้ถูกคาดหวังให้สามารถใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูง/       
สูงมาก มีความรับผิดชอบหลายประการ ปฏิบัติงานที่
ต ้องต ัดส ินใจหร ือแก ้ป ัญหาที ่ยาก/ซ ับซ ้อนและ            
ม ีผลกระทบในวงกว ้าง รวมทั ้ ง ต ้องกำก ับด ูแล 
ตรวจสอบการทำงานสอนงานผู ้ร่วมปฏิบัติงานหรือ
บุคลากรในทีมงาน สร้างความสัมพันธ์กับทีมงานอ่ืน 
เพื่อเชื่อมโยงการทำงาน สามารถบริหารจัดการความ
ขัดแย้ง และสามารถแก้ปัญหาการทำงานของทีมงานได้ 
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หลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นปปง.) 
หลักสูตรการดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การฟอกเงิน   
หลักสูตรการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางไซเบอร์      
หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หลักสูตรการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
หลักสูตรสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนทางการเงิน 
หลักสูตรพัฒนาทักษะการดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ (ศาลจำลอง) 
หลักสูตรยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัว และใช้อาวุธยุทธภัณฑ์สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินแก่พนักงานสอบสวน 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



หลักสูตร
นักบริหารการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน



 
 
 
 

หลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นปปง.) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

                    สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีภารกิจหลักด้านการป้องกัน    
และปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ที่จะพัฒนา   
ผู ้ที ่กำลังจะก้าวไปเป็นนักบริหาร ให้มีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูงเทียบเท่าสากล            
มีภาวะความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงในองค์กร  
  “นักบริหาร” ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญและมีบทบาทในการบริหารงานขององค์กร เนื่องจาก
จะต้องนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีการประสานงาน 
การบริหารคน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงทำให้นักบริหารต้องเป็นผู้ที่มี       
ความรอบรู้ มีภาวะผู้นำ มีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
และนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (นปปง.) เพ่ือเป็นการพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือรักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ           
เพื ่อเตรียมความพร้อมสู ่การดำรงตำแหน่งในระดับอำนวยการหรือเชี ่ยวชาญ ซึ ่งจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยเนื ้อหาในแต่ละหมวดวิชาจะมุ ่งเน้น           
ให้เป็นนักบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงาน ปปง. ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพื ่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผ ู ้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ             
หรือรักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที ่ในตำแหน่งนักบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื ่อถือ เชื ่อมั ่น ไว้วางใจ และศรัทธา            
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่ทางการบริหารและการมีภาวะผู้นำในด้าน 
  - การกำหนดเป้าหมาย ทิศทางขององค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
  - การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสู่ความสำเร็จ 
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงคุณลักษณะที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหาร     
ในเรื ่องการตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงาน จิตมุ่งบริการ ความยืดหยุ่นที่สะท้อนถึงคุณธรรมจริยธรรม        
และที่เป็นแบบอย่างที่ด ี 

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  1. ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ          
หรือรักษาการในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการป้องกันและปราบปราม     
การฟอกเงิน (นปปง.)  
   2. บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ดำรงตำแหน่ง
เทียบเท่าระดับชำนาญการพิเศษ  
  3. ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการอบรม 

. 
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4. โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดที่ 1 หมวดวิชาทั่วไป          จำนวน  28  ชั่วโมง  
กลุ่มวิชาทั่วไป  5 วิชา   จำนวน  13 ชัว่โมง 
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการ  5 วิชา   จำนวน  15 ชัว่โมง 
หมวดที่ 2 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน  27 ชั่วโมง  
กลุ่มวิชาการสืบสวนสอบสวน  2 วิชา    จำนวน   6 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาการกำกับและตรวจสอบ  2 วิชา  จำนวน   6 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ธุรกรรม  2 วิชา          จำนวน   6 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2 วิชา    จำนวน   6 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาการบริหารจัดการทรัพย์สิน  1 วิชา  จำนวน  3 ชัว่โมง 
หมวดที่ 3 หมวดวิชาเสริม                       จำนวน  36 ชั่วโมง  
กลุ่มวิชาพัฒนาสมรรถนะ  2 วิชา                    จำนวน   6 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาศาสตร์พระราชา  2 วิชา                    จำนวน   6 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาการสร้างความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ  7 วิชา  จำนวน 24 ชัว่โมง 
หมวดที่ 4 หมวดวิชาการเสริมสร้างประสบการณ์  จำนวน  45 ชั่วโมง  
                           รวม 30 วิชา     จำนวน 136 ชั่วโมง   

                     

 5. รายละเอียดหมวดวิชา/ชั่วโมง  
หมวดที่ 1 หมวดวิชาทั่วไป    จำนวน 28 ชั่วโมง 
ศึกษาความท้าทายในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นบริบทของนักบริหาร  
กลุ่มวิชาทั่วไป  (13 ชั่วโมง) 

- ประวัติความเป็นมา โครงสร้างสำนักงาน ปปง. และความรู้ทั่วไปตามกฎหมายฟอกเงิน/        
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวง/อนุบัญญัติ 

1 ชั่วโมง 

- สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 3 ชั่วโมง 
- แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง     

ของโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคงของประเทศ              
3 ชั่วโมง 

- ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมุมมองในการปฏิบัติตาม  3 ชั่วโมง 
 กฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เก่ียวข้องในระดับสากล  

- การใช้ดุลยพินิจทางปกครอง 3 ชั่วโมง 
กลุ่มวิชาการบริหารและการจัดการ  (15 ชั่วโมง) 

- การบริหารงบประมาณ 3 ชั่วโมง 
- การบริหารการเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการเดินทางไปราชการ             3 ชั่วโมง 
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3 ชั่วโมง 
- การจัดทำตัวชี้วัดและกลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง 
- BIG DATA เพ่ือการพัฒนาประเทศ 3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 หมวดวิชาเฉพาะ    จำนวน 27 ชั่วโมง 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิด วิธีการ หลักการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และสามารถนำวิธีการ 
ดังกล่าว ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มวิชาการสืบสวนสอบสวน  (6 ชั่วโมง) 

- ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 3 ชั่วโมง 
- การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจสอบข้อเท็จจริง 3 ชั่วโมง 

กลุ่มวิชาการกำกับและตรวจสอบ  (6 ชั่วโมง)     
- การกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทสถาบันการเงิน 3 ชั่วโมง 
- การกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3 ชั่วโมง       

กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ธุรกรรม  (6 ชั่วโมง)     
- การตรวจจับทุจริตทางบัญชี (Forensic accounting) และเทคนิคการวิเคราะห์หุ้น 3 ชั่วโมง 
- ก้าวทันการเงิน รู้ทันอาชญากรรม  3 ชั่วโมง 

กลุ่มวิชาการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (6 ชั่วโมง)     
- การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 3 ชั่วโมง 
- พัฒนาการและภาพรวมตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุน  

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3 ชั่วโมง 

กลุ่มวิชาการบริหารจัดการทรัพย์สิน (3 ชั่วโมง)     
- การบริหารทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด 3 ชั่วโมง 

หมวดที ่3 หมวดวิชาเสริม     จำนวน 36 ชั่วโมง                               
เพื ่อน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาดำเนินการให้บังเกิดผล             
ในการปฏิบัติราชการ รวมถึงการสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์            
ให้เหมาะสม 
กลุ่มวิชาพัฒนาสมรรถนะ  (6 ชั่วโมง) 

- การเผชิญเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่ 3 ชั่วโมง 
- การบริหารงานแบบสันติวิธี 3 ชั่วโมง 

กลุ่มวิชาศาสตร์พระราชา  (6 ชั่วโมง) 
- ศาสตร์พระราชาและจิตอาสา                 3 ชั่วโมง 
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    3 ชั่วโมง 

กลุ่มวิชาการสร้างความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ  (24 ชั่วโมง) 
- ภาวะผู้นำ 3 ชั่วโมง 
- การพัฒนาบุคลิกภาพ 6 ชั่วโมง 
- กลยุทธ์การสื่อสาร 3 ชั่วโมง 
- กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมภาครัฐ    3 ชั่วโมง 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 3 ชั่วโมง 
- หลักธรรมาภิบาล 3 ชั่วโมง 
- การทำงานเป็นทีม 3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 4 หมวดวิชาการเสริมสร้างประสบการณ์      จำนวน 45 ชั่วโมง 
จัดปฐมนิเทศและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อศึกษาตัวอย่างองค์กรยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จ 
รวมทั้งศึกษากลยุทธ์ การวางแผนและการบริหารงานภายในองค์กร การเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในองค์กร
ต่างประเทศ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงาน 

- การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 30 ชั่วโมง 
- การนำเสนอผลงาน 6 ชั่วโมง 
- การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 9 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 

 

6. ขอบเขตการฝึกอบรม 
วิชา ประวัติความเป็นมา โครงสร้างสำนักงาน ปปง. และความรู้ทั่วไปตามกฎหมายฟอกเงิน/      

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวง/อนุบัญญัติ    
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างสำนักงาน ปปง. 
2. ภาพรวมเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและองค์กร 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ขอบเขต 1. ความเป็นมาของสำนักงาน ปปง.  
2. โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ 
3. วัฒนธรรมองค์กร 
4. เหตุผลความเป็นมาเจตนารมณ์ของกฎหมาย/ที่มาของกฎหมาย บทนิยามและขอบเขต      
ของกฎหมายฟอกเงิน  
5. สาระสำคัญของกฎหมาย (พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด) ที่เก่ียวข้อง 
6. บทบาท อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
7. เหตุผล รูปแบบวิธีการฟอกเงิน 
8. การดำเนินการกับทรัพย์สิน 
9. การกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม     
10. ความผิดมูลฐานแต่ละมูลฐานโดยสังเขป  
11. มาตรการทางกฎหมาย (แพ่ง,อาญา) 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร เลขาธิการ ปปง./ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หรือผู้แทน  
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
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วิชา สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
ขอบเขต ๑. หลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๒. หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 
วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บทบาทประเทศไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง

ของโลก : ทิศทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความม่ันคงของประเทศ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู ่การวิเคราะห์ถึงแนวทาง        
การรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

ขอบเขต 1. ศึกษาแนวโน้มการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ 
ความเป็นไปของประเทศไทย 
2. แนวทางการกำหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้พร้อมก้าวไปสู่การเป็นประเทศ 
ที่มคีวามมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ในยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ความม่ันคงระหว่างประเทศ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง/  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม  

การลงทุน BOI/ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมุมมองในการปฏิบัติตาม 
กฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระดับสากล 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 
1. เหตุผลและความจำเป็นในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
2. ภาพรวมเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
3. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติ 
ทีเ่กี่ยวข้อง 
4. ความผิดมูลฐานที่มีลักษณะหรือรูปแบบการกระทำที่สลับซับซ้อนและความผิดมูลฐาน 
ทีป่รากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงของประเทศไทยว่ามีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน 
5. การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ขอบเขต 1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. 
    1.1 ที่มาของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
    1.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
    1.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง เช่น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ,  
          แผนระดับ 3, นโยบายรัฐบาล 
    1.4 โครงการ Flagship 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) 
    2.1 ที่มาของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ AML/CFT 
    2.2 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ AML/CFT 
    2.3 การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินในปัจจุบันและการดำเนินการตามมาตรฐานสากล 
4. ความรู้ทั่วไปตามกฎหมายฟอกเงิน/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/กฎกระทรวง/อนุบัญญัติ 
4. กฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี  
อานุภาพทำลายล้างสูง 
5. ความผิดมูลฐานที่มีความซับซ้อนและที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ/ 

ผู้อำนวยการกองคดี/ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน หรือผู้แทน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การใช้ดุลยพินิจทางปกครอง 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการใช้ดุลยพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองด้วยหลักนิติธรรม 
ขอบเขต 1. การใช้ดุลยพินิจเข้ามาเป็นเครื่องมือในการปรับใช้กฎหมายที่ได้มีการกำหนดเป็นกรอบไว้ได ้

อย่างถูกต้องเหมาะสมแต่ละกรณี 
2. การลดอคติทั้งในเชิงบวกหรือลบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้ออกคำสั่ง 
3. การนำหลักนิติธรรมมาใช้ เพ่ือจำกัดการใช้อำนาจทางปกครองมาควบคุมดุลยพินิจ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ตุลาการศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครอง  
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การบริหารงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณขององค์กร          

โดยจัดทำงบประมาณให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอบเขต 1. ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณ 

2. การบริหารงบประมาณและการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
3. การประเมินผลและการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงบประมาณ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การบริหารการเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการเดินทางไปราชการ 
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผ ู ้ เข ้าร ับการอบรมทราบถึงการบริหารระเบียบการเง ิน การบริหารพัสดุภาครัฐ             

และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บทกำหนดโทษและการป้องกันการทุจริต ขั้นตอนการใช้สิทธิ    
การเดินทางไปราชการตั ้งแต่การอนุมัติการเดินทาง การยืมเงิน การเช่ารถ การเดินทาง          
และการอนุมัติการเบิกจ่าย  

ขอบเขต 1. พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ในองค์กร 
ขอบเขต 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และกฎหมายอ่ืน 

ทีเ่กี่ยวข้อง 
2. หลักการและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยง 
3. แนวทางการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการประเมินผล 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลาง 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การจัดทำตัวชี้วัดและกลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมทราบถึงดัชนีตัวชี ้ว ัด (Key Performance indicator - KPI) และ

สามารถกำหนดตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดขององค์กรได้ 

ขอบเขต 1. ความหมายและความสำคัญของการจัดทำตัวชี้วัด 
2. วิธีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
3. หลักการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สะท้อน ให้เห็นถึงคุณภาพงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  
4. การประเมินผลตัวชี้วัดและการบริหารผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา BIG DATA เพื่อการพัฒนาประเทศ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. เทคโนโลยี Big Data และการนำข้อมูล Big Data มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนหรือ              
ใช้ประกอบการตัดสินใจ 
2. ความหมายและความสำคัญของ Thailand 4.0 

ขอบเขต 1. ความหมายและความสำคัญเทคโนโลยี BIG DATA  
2. การใช้เทคโนโลยี BIG DATA เพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ 
3. การปรับใช้ข้อมูล BIG DATA สำหรับองค์กรภาครัฐ 
4. โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ /ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ /สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา ความม่ังคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและภัยคุกคาม

ทางไซเบอร์และนวัตกรรมดิจิทัลที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
ขอบเขต 1. แนวทางและระเบียบสำหรับการใช้และการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 

ของสำนักงาน ปปง. 
2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
3. การจัดทำแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ปปง. หรือผู้แทน /ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือภาคเอกชน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐาน การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 
ขอบเขต 1. ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที ่มาจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น หนังสือร้องเรียน        

และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
2. แนวทางการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินคดี
อาญาฟอกเงิน และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน/ผู้อำนวยการกองคดี 1-4/อัยการฝ่ายคดีพิเศษ 2 หรือ 3 

สำนักงานอัยการสูงสุด หรือผู้แทน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทสถาบันการเงิน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. รูปแบบธุรกิจในตลาดเงินและตลาดทุน  
2. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในตลาดเงินและตลาดทุน 
3. รูปแบบการกำกับตรวจสอบธุรกิจในตลาดเงินและตลาดทุน   

ขอบเขต ๑. ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
    1.1 สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน 
    1.2 ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) 
    1.3 บริษัทบริหารสินทรัพย์  
    1.4 สำนักงานผู้แทนสถาบันการเงินต่างประเทศ 
2. ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 
    และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
    2.1 ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
    2.2 ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
    2.3 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
3. การพิจารณา/เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทางการเงินและการลงทุน 
4. แนวทางการกำกับตรวจสอบ 
    4.1 แผนการกำกับและตรวจสอบ และขอบเขตการตรวจสอบ 
    4.2 วิธีการตรวจสอบ และโครงสร้างและการจัดสรรอัตรากำลังในการตรวจสอบ 
5. มาตรการดำเนินการ กรณีพบข้อบกพร่องหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู ้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ/ผู ้ เช ี ่ยวชาญจากธนาคารแห่งประเทศไทย/สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้แทน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. ผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล 
2. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
3. ข้อจำกัดของธุรกิจต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบเขต 1. ผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบของ 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
2. ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
3. ข้อจำกัดของธุรกิจต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู ้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ/ผู ้เชี่ยวชาญจากกรมการปกครอง/สมาคมนายหน้า

อสังหาริมทรัพย์/สมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การตรวจจับทุจริตทางบัญชี (Forensic accounting) และเทคนิคการวิเคราะห์หุ้น 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน งบดุลของนิติบุคคล 
2. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ration Analysis) ที่สำคัญต่อการวิเคราะห์ 
ความเป็นไปในเชิงธุรกิจ 
3. สิ่งบ่งชี้ สัญญาณบอกเหตุหรือสัญญาณเตือน (Red Flags หรือWarning Signal) 
ความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ หรือความทุจริตในการจัดทำงบบัญชีของบริษัทบังหน้า 
เพ่ือการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือทุจริตอื่น ๆ 
4. ข้อกฎหมายที่สำคัญภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
5. ศัพท์เทคนิคท่ีจำเป็นต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
6. วิธีการกระบวนการ/ขั้นตอน/การสร้างราคาหลักทรัพย์หรือการปั่นหุ้นและการกระทำ 
ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความผิดปกติในการโอนหุ้นให้บุคคลอื่น 
7. จุดเปราะบางท่ีอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของอาชญากร 
8. ร่องรอยพยานหลักฐาน หรือบัญชีที่เก่ียวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ขอบเขต 1. การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุนของนิติบุคคลร่วมกับข้อมูลรายการ 
เดินบัญชีที่ได้จากสถาบันการเงิน (Statement) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหลักทรัพย์ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กรมสรรพากร/ 

อาจารย์ภาควิชาบัญชี 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา ก้าวทันการเงิน รู้ทันอาชญากรรม 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. วิวัฒนาการระบบการเงินจากอดีตและปัจจุบันไปสู่อนาคต (E-Money Crypto Currency)  
และรูปแบบการบริการต่างๆ หรือ Financial Technology : Fin Tech 
2. ร่องรอยและพยานหลักฐานที่ได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ 
3. การบริหารจัดการเงินขององค์กรอาชญากรรมหรือกลุ่มอาชญากรรม 
4. เครื่องมือที่ใช้การสืบสวนทางการเงินในปัจจุบันและปัญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการ 
แก้ปัญหาการสืบสวนทางการเงิน 
5. เทคนิคหรือความรู้ใหม่ๆ ในการสนับสนุนการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอบเขต การวิเคราะห์พยานหลักฐานที ่ได ้จากผลิตภัณฑ์ทางการเง ิน โดยใช้โปรแกรมเครื ่องมือ            
ทางเทคโนโลยี 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญจาก Fin tech 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. สถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ภูมิภาคและประเทศไทย 
2. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ขอบเขต 1. การรับมือสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ภูมิภาคและของ     
ประเทศไทย 
2. อาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การฟอกเงิน การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรม 
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
3. การป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา พัฒนาการและภาพรวมตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี ่ยวข้องกับการสนับสนุน      
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 
1. สถานการณ์การก่อการร้ายของโลกในภาพรวม ณ ปัจจุบัน 
2. กรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 
3. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างสาระสำคัญด้านกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและ 
กรอบกฎหมายไทย 

ขอบเขต 1. สถานการณ์การก่อการร้ายโลก ทิศทาง แนวโน้มภัยคุกคามที่น่าจับตาในปัจจุบัน 
2. เครื่องมือกลไกของกฎหมายระหว่างประเทศตามอนุสัญญาต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการก่อการรา้ย 
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการอนุวัติการปฏิบัติตามอนุสัญญาของ 
ประเทศไทย 
3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนามาตรการในการต่อต้านการก่อการร้ายและการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การบริหารทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

และการบังคับคดี  
ขอบเขต 1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่เก่ียวข้องกับการ

ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
2. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบังคับคดี 
3. ขั้นตอนการบังคับคดี 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน/ผู้เชี่ยวชาญจากกรมบังคับคดี/สำนักงาน ป.ป.ช./ 

สำนักงาน ป.ป.ส.  
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การเผชิญเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. ขั้นตอนการใช้กำลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2. สามารถเป็นผู้นำในการเผชิญเหตุและประยุกต์ใช้เทคนิคในการเผชิญเหตุได้อย่างเหมาะสม 

ขอบเขต 1. วิธีการในการเผชิญเหตุรูปแบบต่าง ๆ 
2. แนวทางการเผชิญเหตุและขั้นตอนการใช้กำลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมกับภารกิจ 
เช่น สถานบริการ ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติ การค้ามนุษย์ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ 
วิทยากร หน่วยอรินทราช 26 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การบริหารงานแบบสันติวิธี 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. มูลเหตุแห่งความขัดแย้ง และการหาวิธีการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
2. หลักการบริหารด้วยจิตวิทยา โดยการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละแบบเพื่อนำมาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต 1. การวิเคราะห์ และจัดการความขัดแย้งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์หรือสันติวิธี 
2. การฟื้นฟูความสัมพันธ์เพ่ือการอยู่ร่วมกัน 
3. การใช้จิตวิทยาเพ่ือการบริหารอย่างเป็นระบบ 
4. การขจัดข้อขัดแย้งในองค์กร และการผูกมิตรสัมพันธ์ในการทำงานกับคนทุกกลุ่ม ทุกระดับ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพระปกเกล้า/สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา ศาสตร์พระราชาและจิตอาสา  (ปฐมนิเทศ)                                                                                   
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

ขอบเขต 1. หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
2. หลักการดำเนินงานของโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในรัชกาลที่ 10 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ปฐมนิเทศ)                                                                                           
วัตถุประสงค ์ เพื ่อเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        

มาดำเนินการให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติและตอบสนองนโยบายของรัฐให้สอดคล้องกับ            
ทิศทางการนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมมีความเข้มแข็ง และประชาชนมีความสุข   
ด้วยการดำรงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอบเขต 1. ปรัชญาและหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในภาคส่วนต่าง ๆ 
3. การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน NIDA/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา ภาวะผู้นำ (ปฐมนิเทศ) 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวคิด ทัศนคติ และบทบาทของผู้นำภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร 
ขอบเขต 1. แนวคิดและทัศนคติเก่ียวกับภาวะผู้นำ (Leadership) โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม  

2. บทบาทการเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
3. การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ /องค์กรเอกชน /สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับผู้บริหาร 
ขอบเขต 1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของผู้บริหาร เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมกับตำแหน่ง วัย  

และสถานการณ์ 
2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน เช่น ความมั่นคงทางอารมณ์ความกล้าหาญในการเผชิญปัญหา 
อุปสรรคและการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น 
3. การปฏิบัติตนตามมารยาทสากล 
4. วัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและมารยาทบนโต๊ะอาหาร 
5. ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ 
วิทยากร กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา กลยุทธ์การสื่อสาร  (ปฐมนิเทศ) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการใช้ศิลปะการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงาน

ระหว่างบุคคลหรือระหว่างหน่วยงาน เพ่ือลดปัญหาอุปสรรค 
ขอบเขต 1. ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

2. การสื่อสารและการประสานงานระหว่างบุคคล 
3. การสร้างน้ำเสียง – คำพูด – ภาษากายในเชิงบวก 
4. มุ่งเน้นการสื่อสารเมื่อผู้บริหารต้องเผชิญปัญหาและความท้าทาย  
5. กรณีศึกษาบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวในการสื่อสาร 
6. ฝึกปฏิบัติการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ /องค์กรเอกชน /สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมภาครัฐ 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้

การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอบเขต 1. ความหมายของนวัตกรรมภาครัฐและประเภทของนวัตกรรมภาครัฐ 

2. จัดกระบวนการทางความคิด (Mind set) เพ่ือเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรแล้วนำมา 
    ปรับใช้ในการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 
3. การคิดริเริ่มนโยบายใหม่ ๆ โดยภาครัฐออกกฎ ระเบียบที่ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อ 
    เหตุการณ์    

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว  (ปฐมนิเทศ) 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้สมดุล ภายใต้ภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขัน 
ขอบเขต 1. ความหมายและความสำคัญของคุณภาพชีวิตในการทำงาน 

2. หลักการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 
วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ /องค์กรเอกชน /สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

วิชา หลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของ“หลักธรรมาภิบาล” และนำมาใช้เป็นแนวทาง  

ในการจัดระเบียบใหส้ังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 
ขอบเขต แนวคิดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ 

1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุ้มค่า 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา/ฝึกปฏิบัติ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพระปกเกล้า 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การทำงานเป็นทีม (ปฐมนิเทศ) 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. การปลูกจิตสำนึกและปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การปลูกฝังให้ทีมงานรักในองค์กร เชื่อมั่นที่จะเติบโตไปกับองค์กร 
3. แนวคิดท่ีจะทำงานร่วมกันในฐานะเป็นทีมงานที่มปีระสิทธิภาพ 

ขอบเขต 1. วิเคราะห์ความหมายและหลักการการทำงานเป็นทีม 
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีม 
3. กิจกรรมการทำงานเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จและทักษะในการทำงาน 

วิธีการอบรม จัดกิจกรรม/ฝึกปฏิบัติ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ /องค์กรเอกชน /สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และสามารถ

นำผลการศึกษาดูงานไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ขอบเขต ศึกษาดูงานองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็น Best Practice มีขีดสมรรถนะสูงหรือ

เป็นเลิศด้านการพัฒนาองค์กรภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ือนำส่วนที่เป็นประโยชน์มาเปรียบเทียบหรือประยุกต์ใช้กับสำนักงาน ปปง.  

วิธีการอบรม 1. ศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง  
2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง (4 วัน 3 คืน) 

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ /องค์กรเอกชน /สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 1. ศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 6 ชั่วโมง   

2. ศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 24 ชั่วโมง 
  
 
 
วิชา การนำเสนอผลงาน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมตกผลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
ขอบเขต 1. ผู้เข้ารับการอบรมถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมและจากการศึกษาดูงาน 

2. ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนมาจัดทำรายงาน โดยผ่านวิธีการ  
นำเสนอผลงานแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม 

วิธีการอบรม จัดทำรายงานและนำเสนอผลงานแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม  
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ /องค์กรเอกชน /สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมทราบถึง 

1. หลักธรรมคำสอนของศาสนาและหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 
2. การนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว และการทำงาน 
3. การมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม 

ขอบเขต 1. ศึกษาคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต โดยนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนา มาใช้ในการ 
    ดำเนินชีวิตและการทำงาน 
2. การฝึกสมาธิเจริญปัญญาโดยวิธีการนั่งสมาธิเจริญปัญญาที่ถูกวิธี ขั้นตอนการนั่งสมาธิและ 
    การเดินจงกรมท่ีถูกวิธี 

วิธีการอบรม บรรยายหลักคุณธรรมจริยธรรม และฝึกปฏิบัติการทำสมาธิ 
วิทยากร สถานปฏิบัติธรรม 
ระยะเวลา 9 ชั่วโมง 
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วิชา ปฐมนิเทศ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาหลักสูตรรวมทั้งแนวทางในการฝึกอบรม ตลอดจน

ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสทำความรู้จักกันและสร้างความคุ้นเคย ก่อให้เกิดการทำงาน     
เป็นทีมและการสร้างความสัมพันธ์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง          
ต่อผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม 

ขอบเขต โดยนำ 2 กลุ่มวิชามาจัดกิจกรรมในวันปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 
กลุ่มวิชาศาสตร์พระราชา 
วิชา ศาสตร์พระราชาและจิตอาสา   
วิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
กลุ่มวิชาการสร้างความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำ 
วิชา ภาวะผู้นำ 
วิชา กลยุทธ์การสื่อสาร 
วิชา การทำงานเป็นทีม                                  

 วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมดุลระว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว 
วิธีการอบรม จัดกิจกรรม/บรรยาย/อภิปราย/ฝึกปฏิบัติ 
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ /องค์กรเอกชน /สถาบันการศึกษา 
ระยะเวลา 18 ชั่วโมง 

7. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  จำนวนรุ่นละ 30 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
8. ระยะเวลาการฝึกอบรม และสถานที่ 
            8.1 ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยดำเนินการฝึกอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันพฤหัสบดีและ
วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. หรือวันตามท่ีผู้จัดโครงการกำหนด 
                     8.2 สถานที่ ณ สำนักงาน ปปง. และโรงแรมพ้ืนที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
  8.3 การปฐมนิเทศ และการปัจฉิมนิเทศ 
                     8.4 การศึกษาดูงานในประเทศ 1 ครั้ง และการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง*  
                           (หากได้รับจัดสรรงบประมาณ) 
                     8.5 การนำเสนอผลงาน ในรูปแบบกลุ่ม  
                     8.6 พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ นปปง. และประกาศนียบัตร  
 
9. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ จะสำเร็จการฝึกอบรม เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ดังนี้ 
                     9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ การปัจฉิมนิเทศ และการศึกษาดูงาน 
                     9.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการเข้ารับการฝึกอบรม
ตลอดหลักสูตร กรณี มีราชการเร่งด่วนหรือเจ็บป่วยจะต้องจัดส่งใบลา แต่จะลาได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของการเข้ารับ
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
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  9.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องจัดทำรายงานการศึกษาแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม ผ่านอาจารย์         
ที่ปรึกษา โดยได้รับผลการประเมินให้ “ผ่าน” ทั้งนี้ รายงานทางวิชาการต้องแล้วเสร็จ และต้องเข้าร่วมการนำเสนอ
รายงานผลการศึกษาต่อที่ประชุมใหญ่หรือกรณีอ่ืน ตามผู้จัดโครงการกำหนด  
    9.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม โดยมี
ความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
10. เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ “นปปง.” และประกาศนียบัตร  
  10.1 เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ “นปปง.” แสดงคุณวุฒิผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เป็นไป
ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารการป้องกัน      
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 
                    10.2 ประกาศนียบัตรนักบริหารการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (นปปง.) 
 
11. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...... ของสำนักงาน ปปง.  หรืองบประมาณจาก
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. .... 
 
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

13.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างขีดความสามารถในการผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

13.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการอบรมจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม จริยธรรม       
ในการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ
ทีท่ำให้เกิดการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน   
  13.3 ภาคประชาชน  ได้รับบริการที ่มีคุณภาพ ทันสมัย และรวดเร็วสอดคล้องกับพื ้นฐาน          
ของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
 



หลกัสูตรการดาํเนินคดีคุมครองสิทธิผูเสียหาย
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน



 

 
 

หลักสูตรการดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

 
1. หลักการและเหตุผล 
                    ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งปัญหาอาชญากรรมที่อาจใกล้ตัว
ประชาชนมากที่สุด คือ “การฉ้อโกงประชาชน” การที่จะเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนหรือไม่นั้น จะไม่ได้ถือเอา
จำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่ถือเอาเจตนาข้อความที่เป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ     
โดยจะพิจารณาจากวิธีการในการหลอกลวง จำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงประกอบกัน โดยต้องเป็นการหลอกลวง
บุคคลต่าง ๆ ตามวาระและสถานที่โดยไม่จำกัดจำนวนบุคคล แม้แสดงต่อผู้เสียหายบางคน แต่ทำให้ประชาชนทั่วไป
หลงเชื ่อตามคำหลอกลวง และเมื ่อได้ทรัพย์สินของผู ้ถ ูกหลอกลวงไป ก็ถือว่าเป็นการฉ้อโกงประชาชนแล้ว              
ซึ่งพฤติกรรมของอาชญากรนั้นจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของเครือข่าย และอาศัยสถานะทางสังคม       
ที่มีความน่าเชื่อถือใช้เป็นเครื ่องมือในการกระทำความผิด โดยมุ ่งหวังผลประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน        
และมักใช้วิธีการวางแผนอย่างแยบยล เช่น แชร์ลูกโซ่ การฉ้อโกงขายของออนไลน์ หลอกลงทุนออนไลน์ ซึ่งได้
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเป็นวงกว้าง  
                     โดยมาตรการของการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย มีหลักเกณฑ์และกรอบอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมวด 6 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามมาตรา 49        
วรรค 6 บัญญัติว่า ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการ
ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด  ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย     
แทนการสั่งให้ทรัพย์ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน  
                    ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ       
ในขั้นตอนและกระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ให้สามารถช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างถูกตอ้ง 
เป็นธรรม สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตร“การดำเนินคดีคุ ้มครองสิทธิผู ้เสียหาย         
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ขึ้น อันจะส่งผลให้การกระบวนการดำเนินงาน         
ของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
            ๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย   
และทราบขั้นตอนในการดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิผู ้เสียหาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ      
ฟอกเงิน 
            2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีทรัพย์สินเพื่อคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินเกี่ยวกับ
การกระทำความผิดให้แก่ผู้เสียหายได้  
            2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวทางปฏิบัติการจัดทำความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสียหาย
ของผู้เสียหาย เสนอต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรม 
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3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3.๑ ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ที่ผ ่านการฝึกอบรมในหลักส ูตรพนักงานเจ้าหน้าที่                
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่อน 
           3.๒ บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 
           3.๓ ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม   
4. โครงสร้างหลักสูตร (รายช่ือวิชา / จำนวนชั่วโมง) 
                     4.1 วิชา กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
จำนวน 3 ชั่วโมง  
  4.2 วิชา  กระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                    
                     4.3 วิชา  แนวปฏิบัติและข้ันตอนในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน  3 ชั่วโมง        
                     4.4 วชิา  การใช้งานระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จำนวน 3 ชัว่โมง 
                    รวม 4 วิชา  จำนวน 12 ชั่วโมง  

5. ขอบเขตการฝึกอบรม 
วิชา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของ

ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
ขอบเขต ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ - มาตรา ๕๓ 

๒. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน    
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
3. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
วิชา กระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการและกระบวนการในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิ     

ของผู้เสียหาย 
ขอบเขต ๑. แนวทางและวิธีการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 

๒. ประเภทของคำร้อง 
    - ยื่นภายในกำหนด 
    - ยื่นเกินกำหนดเวลา 
    - ยื่นโดยไม่ปรากฏหลักฐาน 
๓. การดำเนินการตามมาตรา ๔๙ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา แนวปฏิบัติและข้ันตอนในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 

รวมถึงการวิเคราะห์พฤติการณ์ และมูลค่าความเสียหาย 
ขอบเขต 1. ขั้นตอนการรับคำร้องและการกรอกข้อมูลตามแบบคำร้องการขอคุ้มครองสิทธิ               

และการสอบปากคำผู้เสียหาย 
๒. การวิเคราะห์พฤติการณ์และมูลค่าความเสียหาย 
๓. การสรุปรายงานเสนอเลขาธิการ ปปง. เพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรม 
4. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย                       
และสามารถหาวิธีการ เพ่ือแก้ไขปัญหาโจทย์หรือกรณีศึกษาได้ 
5. การนำเสนอผลการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

วิธีการอบรม อภิปราย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การใช้งานระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และสามารถจัดทำบัญชี

ทรัพย์สิน เพ่ือคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้แก่ผู้เสียหาย        
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว   

ขอบเขต ๑. การเข้าถึงระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และการขอสิทธิการใช้ระบบฯ 
๒. วิธีการและขั้นตอนการใช้ระบบฯ 
3. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / รุ่น 
  จำนวนรุ่นละ 50 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม / สถานที่  
            7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 2 วัน 
  7.2 สถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือโรงแรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
8. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
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                    8.1 การวัดผลและการประเมินผล 
                          8.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการเข้ารับ         
การอบรม เพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-Test) 

                 8.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                    8.2 การรับรองผลการฝึกอบรม 
        8.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม มีดังนี ้
                                    - ต้องมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
                                    - ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหลักสูตร จึงถือว่าเป็น 
“ผู้ผ่านการฝึกอบรม” 
           8.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม      
โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
9. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. หรืองบประมาณจากกองทุน       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้านการ
ดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ตามหลักการของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เห็น
ผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 

 
 



หลกัสูตร
การสืบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานทางไซเบอร



 

 
 

หลักสูตรการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางไซเบอร์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                     ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลได้ผลักดันให้มี                
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ       
ไปสู ่ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืน ด้วยเหตุนี ้เองจึงได้มีกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที ่สอดคล้องกับการรองรับ             
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื ่ออำนวยความสะดวก ลดปัญหาอุปสรรคและเพิ ่มประสิทธิภาพในการ           
ทำธุรกรรมออนไลน์ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดีด้วยความเจริญก้าวหน้า   
ของเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดรูปแบบอาชญากรรมในยุคดิจิทัลที ่เปลี ่ยนแปลงไปจากอาชญากรรมรูปแบบเดิม               
อย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปแบบการกระทำความผิด ความซับซ้อนของการกระทำความผิด การใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทาง      
ในการกระทำความผิด จึงทำให้มีความยากในการติดตามผู้กระทำความผิดบนโลกไร้พรมแดน แนวทางการสืบสวน 
การรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการพิสูจน์หลักฐานทางไซเบอร์ เช่น การโจรกรรมข้อมูล การยักยอกเงิน        
จากระบบออนไลน์ การปล่อยมัลแวร์ เพื่อขู่เงินเรียกค่าไถ่ การใช้เงินดิจิทัลซื้อขายสินค้าผิดกฎหมาย การฟอกเงิน
ผ่านการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่ งที่ท้าทายต่อผู้ที่มีหน้าที่บังคับ          
ใช้กฎหมายเป็นอย่างมาก 
            การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางไซเบอร์ เพื่อการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ   
การกระทำความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การฟอกเงิน และกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง พนักงานเจ้าหน้าที ่จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู ้ความเชี ่ยวชาญ                  
ในเรื่องดังกล่าว เพราะต้องนำพยานหลักฐานทางไซเบอร์มาประกอบสำนวนคดี และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี        
ในชั้นศาล อันจะนำไปสู่การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด   
                      ดังนั ้น เพื ่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ และทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที ่ให้ เกิด          
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดทำ “หลักสูตรการสืบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทางไซเบอร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน” ขึ้น เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค ์
            เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ความรู้ความเข้าใจ และทักษะ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกระบวนการ
สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคโนโลยี ที่มีรูปแบบอาชญากรรมและช่องทางการใช้เทคโนโลยีกระทำความผิด
ในการฟอกเงิน เพ่ือให้รู้เท่าทันและสามารถรับมือกับอาชญากรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3.๑ ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ที่ผ ่านการฝึกอบรมในหลักส ูตรพนักงานเจ้าหน้าที่                
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่อน 
           3.๒ บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 
           3.๓ ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม   
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4. โครงสร้างหลักสูตร (รายช่ือวิชา / จำนวนชั่วโมง) 
                     4.1 วิชา แนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสืบสวนทางไซเบอร์  จำนวน  3 ชั่วโมง                                                                                       
                     4.2 วิชา การสืบสวนทางไซเบอร์  จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                                                  
  4.3 วิชา เส้นทางสินทรัพย์ดิจิทัล  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.4 วชิา การนำข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนทางไซเบอร์ไปเป็นพยานหลักฐานทางคดี              
จำนวน 3 ชั่วโมง 
                    รวม 4 วิชา  จำนวน 12 ชั่วโมง  
 
5. ขอบเขตการฝึกอบรม 
วิชา แนวทาง วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการสืบสวนทางไซเบอร์   
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการกำหนดแนวทาง วิธีการใช้เครื่องมือทางไซเบอร์ 
ขอบเขต ๑. การกำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติการ 

2. การกำหนด lead หรือสิ่งบอกเหตุ 
3. การเลือก lead ให้มีผลตรงตามวัตถุประสงค์ 
4. การกำหนดวิธีการหา lead  
5. การติดตามและการกำกับดูแลการปฏิบัติการ 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 

 
วิชา การสืบสวนทางไซเบอร์   
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสืบสวนรวบรวม

พยานหลักฐาน 
ขอบเขต ๑. ระบบ IP address, Cookie, Session, Access log 

2. ผู้ใช้งาน Name, User name, E-mail, Mobile 
3. ประเภทของการสืบสวน 
    - Active Investigation  
    - Passive Investigation 
4. เทคนิคการสืบหาพยานหลักฐานทาง  ไซเบอร์ 
5. แนวทางและวิธีการสืบสวนจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์  

วิธีการอบรม ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา เส้นทางสินทรัพย์ดิจิทัล               
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงเทคโนโลยีด้านการเงิน การลงทุน ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม

ทางการเงิน รวมถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนในรูปแบบใหม่ 
ขอบเขต 1. พระราชกำหนดการประกอบสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ตามความหมายของสินทรัพย์

ดิจิทัลและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
1.1 Cryptocurrency 
1.2 NFT (Non-Fungible Token) 
1.3 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล     
2. หลักการทำงานของ Cryptocurrency NFT เป็นต้น 
3. โอกาสการลงทุน Digital Asset ขุมทรัพย์แห่งอนาคต 
4. มาตรการป้องกันการโกง และการฟอกเงิน หรือใช้สินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่สุจริต      

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 

  
  

 
 

วิชา การนำข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนทางไซเบอร์ไปเป็นพยานหลักฐานทางคดี               
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมทราบถึงการดำเนินการกับพยานหลักฐานทางดิจิทัล ขั้นตอนการสืบสวน

สอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัล 
ขอบเขต 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

2. แนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวกับพยานหลักฐานทางดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากล 
3. การจัดเก็บ การรวบรวม การสืบสวน และการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล 
4. หลักการตรวจพิสูจน์ และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 

 
6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / รุ่น 
  จำนวนรุ่นละ 50 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม / สถานที่  
            7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 2 วัน 
  7.2 สถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือโรงแรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
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8. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
                    8.1 การวัดผลและการประเมินผล 
                          8.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการเข้ารับ        
การอบรม เพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-Test) 

                 8.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                    8.2 การรับรองผลการฝึกอบรม 
        8.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม มีดังนี ้
                                    - ต้องมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
                                    - ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหลักสูตร จึงถือว่าเป็น 
“ผู้ผ่านการฝึกอบรม” 
           8.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม      
โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
9. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. หรืองบประมาณจากกองทุน       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางไซเบอร์ เริ่มตั้งแต่
กระบวนการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานทางไซเบอร์ และการนำเสนอ
พยานหลักฐานที่ต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญและเป็นไปตามมาตรฐานสากล มิเช่นนั้นจะส่งผลให้พยานหลักฐาน      
ทางไซเบอร์ขาดความน่าเชื ่อถือ และไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ดังนั ้น พนักงานเจ้าหน้าที ่หรือ                 
ผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากเข้ารับการอบรมจะทราบแนวทางที่เป็นมาตรฐาน ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน        
ซึ่งนำไปสู่การสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม 
 

 
 



หลักสูตร
พนกังานเจา้หน้าที
ตามกฎหมายว่าด้วยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ



 

 
 

หลักสูตรพนักงานเจ้าหนา้ที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 

1. หลักการและเหตุผล 
                    พระราชบัญญัต ิป ้องกันและปราบปรามการฟอกเง ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 บัญญัต ิให้
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่   
จึงต้องมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน กฎกระทรวง ระเบียบ และกฎหมายอ่ืน          
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั ้ง การปฏิบัติหน้าที ่ และการกำกับดูแล         
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542         
พ.ศ. 2546 ข้อ 6 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้รับการออกบัตร
ประจำตัวให้เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจได้รับการมอบหมายเป็นหนังสือ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วย   
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องมีความรู้ มีทักษะ และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามบทบาท
ที่ได้รับมอบหมาย 
            สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย          
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง การดำเนินงานและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง. 
 
2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
                     ๒.๒ เพ่ือให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติงาน         
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                     2.3 เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ถูกต้อง สำหรับการปฏิบัติตนในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่  
                     2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทำงานและ    
สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
  
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3.๑ ข้าราชการสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว หรือที่จะได้รับ     
การเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           3.๒ บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ที่ได้รับการแต่งตั้งเปน็พนักงานเจ้าหน้าที่ 
           3.๓ ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม   
 
 



2 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร (รายช่ือวิชา / จำนวนชั่วโมง) 
                     4.1 ประวัติความเป็นมา โครงสร้างสำนักงาน ปปง. และความรู ้ทั ่วไปตามกฎหมายฟอกเงิน
กฎกระทรวง/อนุบัญญัติ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.2 หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.3 คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.4 มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.5 การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.6 การสืบสวนทางการเงิน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.7 การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.8 การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.9 คดีอาญาฟอกเงิน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.10 การบริหารจัดการทรัพย์สิน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.11 การเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศทางคดี  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.12 การตรวจสอบทางดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน   
จำนวน 3 ชั่วโมง      
                     4.13 การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.14 การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.15 ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
จำนวน 6 ชั่วโมง 
                      รวม 15 วิชา  จำนวน  48 ชั่วโมง  
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5. ขอบเขตการฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา ประวัติความเป็นมา โครงสร้างสำนักงาน ปปง. และความรู้ทั่วไปตามกฎหมายฟอกเงิน/      
กฎกระทรวง/อนุบัญญัติ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 
1. ประวัติความเป็นมาและโครงสร้างสำนักงาน ปปง. 
2. ภาพรวมเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและองค์กร 
 ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ขอบเขต 1. ความเป็นมาของสำนักงาน ปปง. โครงสร้างหน่วยงานและอำนาจหน้าที่และวัฒนธรรม  
องค์กร 
2. เหตุผลความเป็นมาเจตนารมณ์ของกฎหมาย/ที่มาของกฎหมาย บทนิยามและขอบเขต     
ของกฎหมาย 
3. สาระสำคัญของกฎหมาย (พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด) ที่เก่ียวข้อง 
4. บทบาท อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
5. เหตุผล รูปแบบวิธีการฟอกเงิน 
6. การดำเนินการกับทรัพย์สิน 
7. การกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน 
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน 
ธุรกรรม     
9. ความผิดมูลฐานแต่ละมูลฐานโดยสังเขป 
10. มาตรการทางกฎหมาย (แพ่ง,อาญา) 
11. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการอบรม บรรยาย/อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร เลขาธิการ ปปง./ หรือกองกฎหมาย  
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่              
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง 

1. กระบวนการทำคำสั่งทางปกครองของเจ้าหน้าที่ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ฝ่ายปกครอง 
เป็นผู้กระทำและมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
2. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีกระทำความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐและ 
บุคคลภายนอก 

ขอบเขต 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
4. การบังคับคำสั่งทางปกครอง ที่มีผลทางกฎหมายโดยตรง และคำสั่งทางปกครองที่ต้องการผล
ทางกายภาพ                   
5. ความรับผิดที่เกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองกฎหมาย หรือศาลปกครอง 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและระเบียบ           

ที ่เกี ่ยวข้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม         
การทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสำนักงาน ปปง. 

ขอบเขต ๑. จริยธรรมของข้าราชการพลเรือนและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณ     
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
2. การป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง   

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย      
ล้างสูง  

ขอบเขต ๑. ความเป็นมาของการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และ FATF 
2. ข้อแนะนำ FATF และเกณฑ์การประเมิน 
3. มาตรฐานสากลกับภารกิจของสำนักงาน ปปง. 
4. กระบวนการประเมินมาตรฐานสากล 
5. ผลการประเมินประเทศไทย 
6. ข้อบกพร่องด้านประสิทธิผล และแนวทางการแก้ไข 
7. ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน   
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการนำข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน มาใช้ประโยชน์ในการสืบสวน 

วิธีการเก็บรวบรวม การเชื่อมโยงข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือส่งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ 
ขอบเขต 1. ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน 

2. การรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย 
3. วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูลและแนวทางการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง. 
4. กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองข่าวกรองทางการเงิน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การสืบสวนทางการเงิน   
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางการสืบสวนทางการเงิน ที่เชื่อมโยงไปสู่การดำเนินคด ี
ขอบเขต 1. ความหมายของการสืบสวนทางการเงิน  

2. อำนาจการสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3. ข้อพิจารณาการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน 
4. แนวทางการสอบสอบ เทคนิคการซักถาม และข้อควรระวัง 
5. กฎหมายอื่น และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองข่าวกรองทางการเงิน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การสืบสวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน                           
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผ ู ้เข ้ารับการอบรมทราบถึงขั ้นตอนการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน          

เพ่ือดำเนินการกับทรัพย์สิน 
ขอบเขต 1. เทคนิคการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สิน 

2. เทคนิคการแสวงหาสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานในประเด็นความผิดมูลฐาน และทรัพย์สิน 
ที่เก่ียวกับการกระทำความผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. เทคนิคการสอบปากคำพยานและบุคคลที่เก่ียวข้องการใช้จิตวิทยาในการสอบปากคำ 
4. เทคนิคการย่อความ 
5. เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกรรมและทรัพย์สิน 
6. การยึดและอายัดทรัพย์สิน 
7. การจัดทำเอกสารสำนวนคดี 
8. การส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการ และส่งเอกสารเพิ่มเติม 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองคดี  
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย      

การคุ ้มครองสิทธิของผู ้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

ขอบเขต วิธ ีการและขั ้นตอนการคุ ้มครองสิทธิของผู ้เสียหายรวมทั ้งว ิธ ีการตรวจสอบเพื ่อแสวงหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย  

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองกฎหมาย และกองคดี 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา คดีอาญาฟอกเงิน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับอบรมทราบถึง 

1. ขั้นตอนกระบวนการและเทคนิคในการพิจารณาพยานหลักฐานของพนักงานอัยการ 
 เพ่ือการดำเนินการยื่นคำร้องให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและการดำเนินคดีอาญา 
 ฐานฟอกเงิน 
2. หลักการและกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ือกล่าวโทษในคดีอาญา 
3. กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานในคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
4. เทคนิคการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อการกล่าวโทษในคดีอาญาฐาน 
ฟอกเงิน 

ขอบเขต ๑. แนวทาง รูปแบบ วิธีการจัดทำสำนวนคดีทรัพย์สิน  
๒. การพจิารณาพยานหลักฐานในสำนวนขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน 
๓. การพิจารณาดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
4. การกล่าวโทษตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
5. ข้อเท็จจริง เพ่ือการกล่าวโทษ 
6. ขั้นตอนและวิธีการกล่าวโทษ 
7. กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานในคดีอาญา 
8. เทคนิคการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากพยานหลักฐาน 
9. การจัดเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานเพ่ือการกล่าวโทษกระบวนการสืบสวนแสวงหา 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองกฎหมาย และกองคดี 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การบริหารจัดการทรัพย์สิน  
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระทำความผิด 
ขอบเขต 1. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 57  

กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง  
2. ขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
3. การสำรวจทรัพย์สิน 
4. การจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน 
5. การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
วิชา การเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศทางคดี   
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.  

ในการแสวงหาข้อเท็จจริง 
ขอบเขต 1. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. 

2. การขอสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศ 
3. การเข้าถึงข้อมูล/ระบบ/การบริการ 
    3.1 กลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการกำกับและตรวจสอบ 
    3.2 กลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการดำเนินคดี 
4. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักงาน ปปง.  

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การตรวจสอบทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน       
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสำหรับกระบวนการ

ปฏิบัติงานด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 
ขอบเขต 1. แนวทางและกระบวนการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ณ ห้องตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์

พยานหลักฐานดิจิทัล 
2. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 38 และมาตรา 40 รวมถึง
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง   
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุน     

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
ขอบเขต 1. หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย    

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
2. สถานการณ์การก่อการร้ายโลก ทิศทาง และแนวโน้มภัยคุกคาม 
3. กรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับการก่อการร้าย 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองข่าวกรองทางการเงิน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน   

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความหมาย ประเภท คุณลักษณะ และผลิตภัณฑ์ของสถาบัน
การเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

ขอบเขต 1. หน้าที่พื้นฐานของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา 16 
2. เรื่องที่ต้องกำกับและตรวจสอบ 
    2.1 การรายงานธุรกรรม 
    2.2 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
    2.3 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
    2.4 การเก็บรักษาข้อมูล 
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
4. การประเมินความเสี่ยงลูกค้า 
5. บทกำหนดโทษ 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร กองกำกับและตรวจสอบ 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั ้นตอนหรือกระบวนการสืบสวนสอบสวน และรวบรวม

พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามอำนาจหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ขอบเขต 1. การรับเรื่องของสำนักงาน ปปง. จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
2. การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
3. การมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 
4. ขั้นตอนการนำเสนอคณะกรรมการธุรกรรม 
5. แนวทางการพิจารณาการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
6. ขั้นตอนการดำเนินการในการบริหารจัดการกับทรัพย์สิน 
7. การสรุปผลและจัดทำสำนวนเพื ่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ ลปง. ส่งเรื ่องให้
พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

วิธีการอบรม อภิปราย แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ จัดทำรายงาน และการนำเสนอ  
วิทยากร กองคดี กองข่าวกรองทางการเงิน กองกฎหมาย และกองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 
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6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / รุ่น 
  จำนวนรุ่นละ 50 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม / สถานที่  
            7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 8 วัน 
  7.2 สถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือโรงแรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
 
8. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
                    8.1 การวัดผลและการประเมินผล 
                          8.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการเข้ารับ        
การอบรม เพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-Test) 

                 8.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                    8.2 การรับรองผลการฝึกอบรม 
        8.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม มีดังนี ้
                                    - ต้องมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
                                    - ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหลักสูตร จึงถือว่าเป็น 
“ผู้ผ่านการฝึกอบรม” 
           8.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม      
โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
9. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. หรืองบประมาณจากกองทุน       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  11.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดเป้าหมาย และพัฒนาวิธีการทำงานที่ได้ผลงานโดดเด่น   
เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
  11.3 ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติราชการ ตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 

  
 

 
 



การดําเนิน

คดีอาญา  

ฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน



 

 
 

หลักสูตรการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
                    ปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงของทุกประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ
ความผิดส่วนใหญ่ผู้กระทำความผิดมักจะนำไปแปรสภาพเป็นทรัพย์สินอื่น หรือนำผลกำไรหรือทรัพย์สินไปลงทุน       
ในธุรกิจที ่ถูกกฎหมาย เพื ่อเป็นการอำพรางที่มาของรายได้ ซึ ่งกระบวนการเหล่านี้  นับได้ว่าเป็นขั้นตอนหรือ
กระบวนการฟอกเงินอย่างหนึ่ง  
                     ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการฟอกเงิน ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
ในสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่สามารถจัดการกับทรัพย์สิน          
ที่เก่ียวกับการกระทำความผิดได้เท่าที่ควร เพ่ือเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมดังกล่าว จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกมาใช้บังคับ โดยสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ได้ให้อำนาจหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมแก่เลขาธิการ ปปง. คณะกรรมการ
ธุรกรรม และพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้ดำเนินการตามมาตรการทางอาญาและมาตรการทางแพ่ง ซึ่งขั ้นตอน          
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที ่จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน           
เพ่ือนำมาใช้ประกอบการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  
                      เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ เกิดความเชี่ยวชาญ          
ในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ “หลักสูตรการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ขึ้น อันจะส่งผลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อำนาจของรัฐ        
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ซึ่งมีลักษณะ
กระทำความผิดที่เป็นกระบวนการ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  
 
2. วัตถุประสงค ์
            ๒.๑ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบและ      
หลักความผิดทางอาญา ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
                      ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
และการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
                      2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อการ
กล่าวโทษ ในคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
                      2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเทคนิคการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากพยานหลักฐาน เพื่อการ
จัดทำสำนวนคดี  
                      2.5 เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั ้นตอนการประสานงานคดีกับพนักงาน
สอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3.๑ ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ที่ผ ่านการฝึกอบรมในหลักส ูตรพนักงานเจ้าหน้าที่                
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่อน 
           3.๒ บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 
           3.๓ ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม   
 
4. โครงสร้างหลักสูตร (รายช่ือวิชา / จำนวนชั่วโมง) 
                     4.1 วิชา ความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                                               
                     4.2 วิชา หลักการและกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือการกล่าวโทษในคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                                                   
                     4.3 วิชา การประสานงานคดีกับพนักงานสอบสวน และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องที่เป็นประโยชน์    
ต่อการสืบสวน จำนวน  3 ชั่วโมง        
                     4.4 วชิา เทคนิคการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลพยานหลักฐาน ในการจัดทำสำนวนคดี                     
จำนวน  3 ชัว่โมง 
                     รวม 4 วิชา  จำนวน 12 ชั่วโมง  
 
5. ขอบเขตการฝึกอบรม 
วิชา ความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ความผิดอาญาอ่ืน                 

และอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม     
การฟอกเงิน 

ขอบเขต ๑. โครงสร้างและหลักความรับผิดในทางอาญา 
2. สาระสำคัญ องค์ประกอบความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน      
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
4. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งบัญชีเอกสาร
หลักฐาน การเข้าไปเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะเพ่ือตรวจค้น การบันทึกถ้อยคำ            
ผู้ถูกจับกุมเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้น 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน  
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา หลักการและกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อการกล่าวโทษในคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการและกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือกล่าวโทษ   

ในคดีอาญาฟอกเงิน 
ขอบเขต ๑. การกล่าวโทษตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฟอกเงิน 

๒. กระบวนการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือการกล่าวโทษอาญาฟอกเงิน 
๓. ขั้นตอนและวิธีการกล่าวโทษอาญาฟอกเงิน 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน   
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การประสานงานคดีกับพนักงานสอบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์          

ต่อการสืบสวน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการประสานงานคดีกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงาน   

ที่เก่ียวข้อง เพื่อการกล่าวโทษในคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
ขอบเขต ๑.แนวทางการจำแนกข้อมูลจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนรวบรวม   

พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 
2. เทคนิคการประสานงานกับพนักงานสอบสวน 
3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา เทคนิคการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลพยานหลักฐาน ในการจัดทำสำนวนคดี 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การจำแนกข้อมูล การพิจารณา

พยานหลักฐาน จนสามารถนำไปใช้ในการสรุปข้อมูลพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนคดี          
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต ๑. เทคนิคการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากพยานหลักฐาน 
๒. การจัดเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐาน เพ่ือการกล่าวโทษ 
๓. การจัดทำสำนวนคดีอาญาฟอกเงิน 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 

6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / รุ่น 
  จำนวนรุ่นละ 50 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม / สถานที่  
            7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 2 วัน 
   7.2 สถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือโรงแรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
 
8. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
                    8.1 การวัดผลและการประเมินผล 
                          8.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการเข้ารับ        
การอบรม เพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-Test) 

                 8.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                    8.2 การรับรองผลการฝึกอบรม 
        8.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม มีดังนี ้
                                    - ต้องมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
                                    - ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหลักสูตร จึงถือว่าเป็น 
“ผู้ผ่านการฝึกอบรม” 
           8.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม      
โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
9. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. หรืองบประมาณจากกองทุน       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
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10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           11.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และสามารถ
แสวงหาพยานหลักฐานข้อเท็จจริง เพื ่อกล่าวโทษในคดีอาญาฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           11.2 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาเป็นแนวทางในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน 
รวมทั้งได้เทคนิคในการแก้ไขข้อติดขัดหรือข้อบกพร่องที่อยู่ระหว่างการจัดทำสำนวนคดีได้อย่างถูกต้อง 
 

 
 



การสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน



 

 
 

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  
 

1. หลักการและเหตุผล 
                    ตามมาตรา ๔๐ (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กำหนดให้สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด                
ซึ่งในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน เป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง    
ที ่มีค่อนข้างสลับซับซ้อน บางครั ้งจำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษประกอบการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน         
พนักงานเจ้าหน้าที ่ที ่ทำหน้าที ่สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ต้องคำนึงถึงมูลฐานความผิด และต้องทราบ
องค์ประกอบของฐานความผิดนั้น ๆ ก่อนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้จากการ
กระทำความผิด จากนั้นจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการเพ่ือยื่นคำร้องต่อศาล ซ่ึงกระบวนการพัฒนา
ทักษะ สมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันอาชญากรมี
รูปแบบและวิธีการกระทำความผิดมีความซับซ้อนมากขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องมีองค์ความรู้ที่เท่าทันเทคโนโลยี
หรือสถานการณ์ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับด้านการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานไปปรับใช้กับหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
                     สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตร “การสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน” ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการสืบสวน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และนำความรู้ที่ได้รับไปอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและขั้นตอนการสืบสวน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
                    2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าการอบรมมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. 
                     2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการสอบสวนและการสอบปากคำ และข้อควรระวัง       
                     2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสำนวนที่ถูกต้อง สมบูรณ์ 
ครบถ้วน และสามารถส่งเรื ่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้อง  ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี ่ยวข้อง            
กับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน 
 
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3.๑ ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ที่ผ ่านการฝึกอบรมในหลักส ูตรพนักงานเจ้าหน้าที่                
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่อน 
           3.๒ บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 
           3.๓ ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม   
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4. โครงสร้างหลักสูตร (รายช่ือวิชา / จำนวนชั่วโมง) 
                     4.1 วิชา  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                       
                     4.2 วิชา หลักการประสานงานและการใช้เครื่องมือ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน  
จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                                                   
                     4.3 วชิา การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง. จำนวน 3 ชัว่โมง 
                     4.4 วชิา การวิเคราะห์บัญชีรายงานธุรกรรมและการพิจารณาพยาน หลักฐานในความผิดมูลฐาน
และความผิดอาญาฐานฟอกเงิน จำนวน 3 ชัว่โมง 
                     4.5 วชิา การรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนผัง และใช้ประกอบการดำเนินการกับทรัพย์สิน จำนวน  
3 ชั่วโมง       
                     4.6 วชิา หลักการสอบสวนและการสอบปากคำเพ่ือนำไปสู่การขยายผล  จำนวน 3 ชั่วโมง  
           4.7  วชิา การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                    4.8 วชิา การสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการธุรกรรมและส่งพนักงานอัยการเพ่ือยื่นคำร้องต่อศาล 
จำนวน 9 ชั่วโมง  
                     4.9 วิชา เทคนิคการสรุปสำนวนเพื่อส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลในความผิด       
จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                       
            4.10 วิชา มาตรฐานการรับฟังพยานจากศาล จำนวน 3  ชัว่โมง 
                    รวม 10 วิชา  จำนวน  36  ชั่วโมง  
 
5. ขอบเขตการฝึกอบรม 
วิชา กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ขอบเขต ๑. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒. สาระสำคัญตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ     
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 
3. กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา หลักการประสานงานและการใช้เครื่องมือ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐาน   
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการประสานงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือดำเนินการ

ตามกฎหมายฟอกเงิน 
ขอบเขต ๑. องค์ประกอบของการประสานงาน  

2. จิตวิทยาในการสร้างปฏิสัมพันธ์ เพ่ือการประสานงานที่ดี 
3. กฎหมาย และระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
4. ฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. 
5. แนวทางการรับเรื่องราวจากภาครัฐ และภาคเอกชน 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง. 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ประโยชน์และสืบค้นจากฐานข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน      

ของสำนักงาน ปปง. 
ขอบเขต 1. ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้นที่สำคัญของสำนักงาน ปปง. 

2. วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง. 
3. ประโยชน์ของการนำข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน มาใช้ประโยชน์ในทางสืบสวน ตลอดจน  
ทราบถึงที่มา วิธีการเก็บรวบรวม การเชื่อมโยงเบื้องต้นของข้อมูล เพื่อส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อ 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา  
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การวิเคราะห์บัญชีรายงานธุรกรรมและการพิจารณาพยาน หลักฐานในความผิดมูลฐานและ
ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน   

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการวิเคราะห์บัญชีรายงานธุรกรรมและทรัพย์สิน รวมถึง       
การพิจารณาพยานหลักฐานในความผิดมูลฐานและความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

ขอบเขต การตรวจสอบรายการบัญชีทรัพย์สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อการวิเคราะห์ผลข้อมูล และทราบ 
พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดอาญาฟอกเงิน ซึ่งต้องพิสูจน์ทราบ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนผัง และใช้ประกอบการดำเนินการกับทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการจัดทำแผนผัง เพื่อเชื่อมโยง

เส้นทางการเงินจากการกระทำความผิดมูลฐาน และนำไปสู่การดำเนินการกับทรัพย์สิน 
ขอบเขต 1. ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนผัง 

2. วิธีการเขียนแผนผังที่ดี 
3. ลักษณะและรูปแบบการจัดทำแผนผังที่ดี 
4. การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนผัง และนำมาใช้ประกอบการดำเนินการกับทรัพย์สิน 
5. การจัดทำแผนผังแบบใช้โปรแกรมอัตโนมัติ 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

วิชา หลักการสอบสวนและการสอบปากคำ เพื่อนำไปสู่การขยายผล   
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการ “อ่าน” ความคิดของผู้ต้องสงสัย และเพื่อประเมิน

พฤติกรรมทั้งจากคำพูดและภาษากาย ที่ผู้ถูกซักถามแสดงออกมา 
ขอบเขต 1. หลักการสืบสอบสอบสวนทางการเงิน 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดมูลฐานกับการฟอกเงิน 
3. แนวทางการสอบปากคำตัวผู ้กระทำความผิด ผู ้เกี ่ยวข้องสัมพันธ์ ผู ้ครอบครองทรัพย์     
พยานบุคคล 
4. หัวข้อการสอบปากคำ และข้อควรระวังในการซักถาม 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย  
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย      

การคุ ้มครองสิทธิของผู ้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

ขอบเขต วิธีการและขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายรวมทั้งวิธีการตรวจสอบเพื่อแสวงหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการธุรกรรม และส่งพนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาล 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการสืบสวน สอบสวน 

รวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปสำนวนคดี 
ขอบเขต การฝึกปฏิบัติการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามขั้นตอนดำเนินงาน ได้แก่ 

1. ต้นเรื่อง หรือท่ีมาของเรื่อง 
2. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
3. การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือการจัดทำสำนวนคดีขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
4. การสรุปผล และการจัดทำสำนวนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการ ปปง. 
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
5. การประสานข้อมูลพนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องและขอให้ศาลไต่สวน  เพื่อยึดหรืออายัด
ทรัพย์ไว้ชั่วคราว 

วิธีการอบรม อภิปราย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 9 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา เทคนิคการสรุปสำนวน เพื่อส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลในความผิด       
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการจัดทำสำนวนที่สมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถส่งเรื่อง

ให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดตกเป็นของแผ่นดิน 

ขอบเขต 1. กฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
2. มาตรการทางแพ่ง (การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน) 
3. สาระสำคัญในสำนวนคดี 
4. การพิจารณาสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สิน 
5. การสรุปสาระสำคัญในรายงานการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
6. กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร สำนักงานอัยการสูงสุด ฝ่ายคดีพิเศษ 2, 3 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา มาตรฐานการรับฟังพยานจากศาล 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการรับฟังข้อเท็จจริงจากศาล 
ขอบเขต 1. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง 

2. การรับฟังพยานหลักฐานและภาระการพิสูจน์ 
3. ภาระการพิสูจน์ในมาตรการทางแพ่ง 
4. การชั ่งน้ำหนักพยานหลักฐาน การรับฟังพยานหลักฐานในกรณีขอให้ทรัพย์สินตกเป็น        
ของแผ่นดิน 
5. การวิเคราะห์ตัวอย่างคำพิพากษา 

วิธีการอบรม บรรยาย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ศาลแพ่ง 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / รุ่น 
  จำนวนรุ่นละ 50 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม / สถานที่  
            7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 5 วัน 
  7.2 สถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือโรงแรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
 
8. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
                    8.1 การวัดผลและการประเมินผล 
                          8.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการเข้ารับ        
การอบรม เพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-Test) 

                 8.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                    8.2 การรับรองผลการฝึกอบรม 
        8.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม มีดังนี ้
                                    - ต้องมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
                                    - ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหลักสูตร จึงถือว่าเป็น 
“ผู้ผ่านการฝึกอบรม” 
           8.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม      
โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
9. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. หรืองบประมาณจากกองทุน       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
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10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                     11.1 ผู ้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที ่ได้รับมาปรับใช้กับภารกิจที ่ได้รับมอบหมาย       
ด้านการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือดำเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน      
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
            11.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และสามารถรับมือหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของผู้เสียหาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป 

 
 

 
 



หลกัสูตร
การวิเคราะหธุรกรรม

และการสืบสวนทางการเงิน



 

 
 

หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนทางการเงิน 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                    ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๐(๖) ได้กำหนดให้
สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจัดโครงการที่เกี ่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษาและฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ          
ที่เกี ่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น สำนักงาน ปปง.          
จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชกา รประจำปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่  และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยเฉพาะ        
ด้านการวิเคราะห์ธ ุรกรรมและการส ืบสวนสอบสวน ตั ้งแต่การเก็บรวบรวม การติดตาม การตรวจสอบ                 
การประมวลผล การวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ เกี ่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน  ซึ ่งได้รับรายงาน           
จากผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 13 เป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์     
ในการพิสูจน์ทราบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและความผิดมูลฐานได้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำความรู้
ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อสถานการณ์และรูปแบบการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องมีความรู้ 
ทักษะที่เกี ่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกรรม การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อสามารถ
ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                           สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตร “การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวน
ทางการเงิน” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวและ
สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 
      
2. วัตถุประสงค ์
            2.1 เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงทักษะที่จำเป็นในการสืบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
                     ๒.2 เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถวิเคราะห์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อประกอบการดำเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำมาปรับใช้กับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลเป็นรูปธรรม 
                     ๒.๓ เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน 
ปปง. ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
            ๒.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพิสูจน์ทราบเป้าหมาย และขยายผลทางข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้โดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักงาน ปปง. 
                      
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3.๑ ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ที่ผ ่านการฝึกอบรมในหลักส ูตรพนักงานเจ้าหน้าที่                
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่อน 
           3.๒ บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 
           3.๓ ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม 
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4. โครงสร้างหลักสูตร (รายช่ือวิชา / จำนวนชั่วโมง) 
  4.1 วิชา การวิเคราะห์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อประกอบการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน    
3 ชั่วโมง 
                     4.2 วิชา หลักการวิเคราะห์รายงานธุรกรรมและทรัพย์สิน เพื ่อการพิจารณาพยานหลักฐาน           
ในความผิดมูลฐาน และความผิดอาญาฐานฟอกเงิน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
           4.3  วิชา การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบสวน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.4 วิชา เทคนิคการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.5 วิชา เทคนิคการสืบสวนขยายผล  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.6 วิชา การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนทางการเงิน เพื่อไปใช้เป็นพยานหลักฐานทางคดี 
จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.7 วิชา การสืบสวนเทคโนโลยีทางการเงิน จำนวน 3 ชั่วโมง 
                      รวม 7 วิชา จำนวน 21 ชั่วโมง 
 
5. ขอบเขตการฝึกอบรม 

 

วิชา การวิเคราะห์บัญชีทรัพย์สิน เพื่อประกอบการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย  

รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลข้อมูลรายได้ที่ปรากฏแหล่งที่มา และรายได้ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาได ้  
ขอบเขต หลักการและแนวทางการตรวจสอบรายการบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อการ

วิเคราะห์ผลข้อมูลรายได้ที่ปรากฏแหล่งที่มา และรายได้ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาของผู้ต้องสงสัย      
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน โดยพิจารณาจากอาชีพหรือฐานะว่าสามารถ
ครอบครองทรัพย์สินนั้น ได้หรือไม่ 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา หลักการวิเคราะห์รายงานธุรกรรมและทรัพย์สิน เพื่อการพิจารณาพยานหลักฐาน             
ในความผิดมูลฐานและความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมในการวิเคราะห์รายงานธุรกรรมและทรัพย์สิน เพื่อการพิจารณา
พยานหลักฐานในความผิดมูลฐานและความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

ขอบเขต แนวทางการวิเคราะห์รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินและพยานหลักฐาน เพื่อทราบพฤติการณ์
แห่งการกระทำผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและพิสูจน์ทราบทรัพย์สินที ่เกี ่ยวกับ          
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542        
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ     
การแพร่ขยายอาวุธที ่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 รวมทั ้งการสืบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเบื้องต้น ในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบสวน   
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับการสืบสวน มาประยุกต์ใช้            

ในการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานของกฎหมาย 
ขอบเขต 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  

ในการดำเนินการกับทรัพย์สินและในความผิดฐานฟอกเงิน 
2. เทคนิคการสืบสวนบนโซเชียลมีเดีย และการเก็บพยานหลักเบื้องต้นบนโลกออนไลน์ 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 

 
 

วิชา เทคนิคการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการหรือแนวทางการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ขอบเขต เทคนิควิธีสืบสวน เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการดำเนินการกับทรัพย์สิน 

ตามกฎหมายฟอกเงิน เพ่ือการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นในความผิดฐานฟอกเงิน          
เช่น การเฝ้าจุดสังเกตการณ์ การติดตามสะกดรอยการถ่ายภาพทางลับ การเข้าถึงข้อมูลทางบัญชี 
หรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา เทคนิคการสืบสวนขยายผล 
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักการสืบสวนเพื ่อขยายผลกับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องสัมพันธ์         

ตามความผิดมูลฐานฟอกเงิน 
ขอบเขต เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลการสื่อสารเริ่มตั้งแต่ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ      

ของบุคคลที่ต้องสงสัย เพื่อนำไปสู่การขยายผลบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับผู้กระทำผิด
มูลฐานตามความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนทางการเงิน เพื่อไปใช้เป็นพยานหลักฐานทางคดี 
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้ร ับการอบรมได้รวบรวมองค์ความรู้จากการที ่ได้ศึกษากระบวนการหรือขั ้นตอน         

การวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนทางการเงิน จนสามารถนำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหา
โจทย์หรือกรณีศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต 1. ทบทวนบทเรียนจากการศึกษาหลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกรรมและการสืบสวนทางการเงิน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจกระบวนการสืบสวนทางการเงิน และสามารถหาวิธีการเพื่อแก้ไข
ปัญหาจากโจทย์ หรือกรณีศึกษาได้ 

วิธีการอบรม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การสืบสวนเทคโนโลยีทางการเงิน 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การรวบรวม

พยานหลักฐานทางดิจิทัล เพ่ือสามารถตรวจพิสูจน์หลักฐาน  รวมถึงมีทักษะด้านการรับฟัง 
และการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางดิจิทัล 

ขอบเขต 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
2. เทคนิคการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล 
3. การสืบสวนสอบสวนหลักฐานทางดิจิทัล 
4. แนวทางการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางดิจิทัล 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / รุ่น 
  จำนวนรุ่นละ 50 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม / สถานที่  
            7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 4 วัน 
  7.2 สถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือโรงแรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
 
8. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
                    8.1 การวัดผลและการประเมินผล 
                          8.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการเข้ารับ       
การอบรม เพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-Test) 

                 8.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                    8.2 การรับรองผลการฝึกอบรม 
        8.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม มีดังนี ้
                                    - ต้องมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
                                    - ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหลักสูตร จึงถือว่าเป็น 
“ผู้ผ่านการฝึกอบรม” 
           8.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม      
โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
9. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. หรืองบประมาณจากกองทุน       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           11.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบรายงานธุรกรรม และการสืบสวน     
ทางการเงิน เพื่อทราบพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การฟอกเงิน 

           11.2 ผู ้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าถึงและใช้ระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
ของสำนักงาน ปปง. บนพื้นฐานของกฎหมาย เพื่อสืบค้นข้อเท็จจริงและสามารถดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 



ËÅÑ¡ÊÙµÃ
พัฒนาทักษะการดําเนนิคดีในชันศาล
ใหแ้ก่พนกังานเจา้หน้าที (ศาลจําลอง)



 

 
 

หลักสูตรพัฒนาทักษะการดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ (ศาลจำลอง) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                     ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒                    
ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมมิให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี ่ยวกับการกระทำความผิด         
ไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมต่อไปได้อีก โดยมาตรการดำเนินการที่สำคัญ แบ่งออกเป็น ๒ มาตรการ ได้แก่          
มาตรการดำเนินการกับทรัพย์สิน (มาตรการทางแพ่ง) และมาตรการการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน (มาตรการ   
ทางอาญา) โดยในส่วนของมาตรการการดำเนินการกับทรัพย์สิน มีหลักเกณฑ์และกรอบอำนาจในการดำเนินการ
ปรากฏอยู ่ในหมวด ๖ การดำเนินการกับทรัพย์สินของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน         
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งตามมาตรา ๔๘ ให้อำนาจคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวไม่เกิน
เก้าสิบวัน และตามมาตรา ๔๙ ในกรณีปรากฏหลักฐาน เป็นที ่เชื ่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที ่เกี ่ยวกับ          
การกระทำความผิดให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื ่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื ่อยื ่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง            
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ซึ่งการดำเนินการในชั้นพนักงานอัยการกรณีมีเหตุตามมาตรา ๕๕ ได้แก่  
หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์ สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
เลขาธิการ ปปง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งหรือยึดอายัดทรัพย์สินนั้นไว้
ชั ่วคราวก่อนมีคำสั่ง ซึ่งการดำเนินการภายหลังจากสำนักงาน ปปง. ส่งเรื ่องให้พนักงานอัยการดำเนินการแล้ว 
สำนักงาน ปปง. โดยพนักงานเจ้าหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. หรือคณะกรรมการธุรกรรม          
แล้วแต่กรณี มีอำนาจหน้าที่สำคัญเพื่อการเป็นพยานในชั้นศาล ซึ่งพนักงานอัยการจะระบุตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู ้ร ับผิดชอบเป็นพยานโจทก์ในการยื ่นบัญชีระบุพยาน และเป็นพยานฝ่ายผู้ร้องในชั้นไต่สวนคำขอขอให้ศาล             
มีคำสั่งหรือยึดอายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งสำหรับการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน  แม้ตามกฎหมาย     
จะมิได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ตามอำนาจ
หน้าที่แล้วพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. จะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อกล่าวโทษให้พนักงาน
สอบสวนดำเนินการ หากพบว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ซึ ่งบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที ่สำหรับ         
การดำเนินการในเรื ่องนี้  คือ การเป็นพยานฝ่ายโจทก์ ประกอบกับเมื ่อมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที ่มีอานุภาพทำลายล้างสูง           
พ.ศ. ๒๕๕9 ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย             
โดยการจัดทำรายชื่อผู้ถูกกำหนด ซึ่งบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สำหรับการดำเนินการเรื ่องนี้      
คือ การรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งให้พนักงานอัยการอัยการยื ่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง  เพื ่อมีคำสั่ง           
เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และพนักงานอัยการจะอ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเป็นพยานในชั้นศาลเช่นเดียวกัน 
                    ซึ ่งจะเห็นได้ว ่าการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                 
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อได้มีการดำเนินการ
ตามขั ้นตอนของกฎหมายจนกระทั ่งม ีการส ่งเร ื ่องให ้พนักงานอัยการดำเน ินการในส่วนที ่ เก ี ่ยวข ้องนั้น                   
พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีบทบาทสำคัญในการเป็นพยานศาลฝ่ายผู้ร้อง หรือฝ่ายโจทก์แล้วแต่กรณี                       
จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเป็นพยานศาล เพื่อให้การดำเนินการ           
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 
                      สำนักงาน ปปง. จึงได้กำหนดหลักสูตร “พัฒนาทักษะการดำเนินคดีในชั้นศาลให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่    
(ศาลจำลอง)” ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
            ๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่   
ในชั้นศาล การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน และการประกาศรายชื่อผู้ถูกกำหนด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม       
การสนับสนุนทางเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง 
            2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและทราบวิธีการปฏิบัติในการเป็นพยานศาลได้อย่างถูกต้อง
ตามแนวปฏิบัติของศาล 
 
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3.๑ ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ที่ผ ่านการฝึกอบรมในหลักส ูตรพนักงานเจ้าหน้าที่                
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่อน 
           3.๒ บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 
           3.๓ ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม   
 
4. โครงสร้างหลักสูตร (รายช่ือวิชา / จำนวนชั่วโมง) 
                     4.1 วิชา บทบาทอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในชั้นศาล จำนวน  3 ชั่วโมง                                                                                                               
                     4.2 วิชา การเตรียมตัวเป็นพยานศาล จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                                                   
                     4.3 วชิา การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง จำนวน 6 ชั่วโมง        
                                 เรือ่ง การสืบพยานเพื่อการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
                                 เรือ่ง คดีอาญาฟอกเงิน 
                                 เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ถูกกำหนด  
                     รวม 3 วิชา  จำนวน 12 ชั่วโมง  
 
5. ขอบเขตการฝึกอบรม 
วิชา บทบาทอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในชั้นศาล 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในชั้นศาล 
ขอบเขต บทบาท อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในชั้นศาล  

- การดำเนินการกับทรัพย์สิน 
- การดำเนินการคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
- การดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ถูกกำหนด 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การเตรียมตัวเป็นพยานศาล 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการเตรียมตัวเป็นพยานศาล และการจัดเตรียมเอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง 
ขอบเขต ๑. การเตรียมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อประกอบการกล่าวโทษ 

2. การให้การเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนและการเบิกความในชั้นศาล 
3. การนำพยานบุคคลไปให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน และเบิกความในชั้นศาล 
4. การเตรียมพยานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง เรื่อง 

- การสืบพยานเพื่อการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
- คดีอาญาฟอกเงิน 
- การประกาศรายช่ือผู้ถูกกำหนด  

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงทักษะในการปฏิบัติตน เพ่ือเตรียมตัวเป็นพยานในชั้นศาล 
ขอบเขต ๑. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 การดำเนินคดีเก่ียวกับทรัพย์สิน 
กลุ่มท่ี 2 คดีอาญาฟอกเงิน 
กลุ่มท่ี 3 การประกาศรายชื่อผู้ถูกกำหนด 
2. ให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง โดยทำการเบิกความในคอก       
ของพยาน พร้อมสาบาน หรือปฏิญาณตนตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความแพ่ง            
และนั่งเบิกความตามคดี พร้อมตอบข้อซักถามของศาลเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน 

วิธีการอบรม ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

 
6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / รุ่น 
  จำนวนรุ่นละ 50 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม / สถานที่  
            7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 2 วัน 
   7.2 สถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือโรงแรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
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8. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
                    8.1 การวัดผลและการประเมินผล 
                          8.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการเข้ารับ        
การอบรม เพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-Test) 

                 8.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                    8.2 การรับรองผลการฝึกอบรม 
        8.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม มีดังนี ้
                                    - ต้องมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
                                    - ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหลักสูตร จึงถือว่าเป็น 
“ผู้ผ่านการฝึกอบรม” 
           8.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม      
โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
9. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. หรืองบประมาณจากกองทุน       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจแนวปฏิบัติตน และสามารถเตรียมตัวเพื่อเป็นพยานในชั้นศาล ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
 

 
 



ยุทธวิธีการต่อสู้ปองกันตัว
และใช้อาวุธยุทธภณัฑ์
สําหรับพนักงานเจา้หน้าที



 

 
 

หลักสูตรยุทธวิธีการต่อสูป้้องกันตัวและการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                    ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลก ต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงมากยิ ่งขึ ้น โดยเฉพาะ
อาชญากรรมการกระทำความผิดมูลฐานที่เกี ่ยวข้องกับการฟอกเงิน ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด        
ส่วนใหญ่ผู้กระทำความผิดมักจะนำไปแปรสภาพเป็นทรัพย์สินอื่น หรือนำผลกำไรหรือทรัพย์สินไปลงทุนในธุรกิจ                 
ที่ถูกกฎหมายเพื่อเป็นการอำพรางที่มาของรายได้ โดยกระบวนการเหล่านี้ เรียกว่าเป็นวิธีการฟอกเงินอย่างหนึ่ง       
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการฟอกเงิน ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการฟอกเงิน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ออกมาบังคับใช้ 
                    เมื่อพิจารณาหลักสำคัญในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้กำหนด
มาตรการทางกฎหมายทั้งมาตรการทางแพ่ง และมาตรการทางอาญา โดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติหน้าที่          
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 ได้ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. 
สามารถให้เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพ่ือตรวจค้น
หรือเพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน 
                   กรณี พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเผชิญเหตุ และตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ซึ่งอาจเกิดอันตราย           
แก่ร่างกาย หรือชีวิตได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย จึงต้องมีความพร้อมในการใช้อาวุธปืน       
หรือทักษะการต่อสู ้ป้องกันตัว เพื่อช่วยในการตัดสินใจก่อนใช้กำลัง หรือใช้อาวุธให้เหมาะสมกับสถานการณ์         
ตามกรอบของกฎหมาย ดังนั ้น เพื ่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที ่ในเรื ่องดังกล่าว ซึ ่งต้องใช้ความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อมิให้การปฏิบัติตามหน้าที่ต้องกลับกลายเป็นการกระทำความผิดเสียเ อง สำนักงาน ปปง. 
จึงได้ดำเนินการจัดทำอบรมหลักสูตร “ยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวและการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ สำหรับพนักงาน
เจ้าหน้าที่” ขึ้น  
  
2. วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธวิธีป้องกันตัว และการใช้อาวุธ
ยุทธภัณฑ์ โดยสามารถปรับใช้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
                     2.2 เพื่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการตรวจค้นทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดมูลฐานฟอกเงิน เมื่อเข้าไปเคหสถาน สถานที่ หรือตรวจค้นยานพาหนะ 
                     2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ระดับของการใช้กำลังในการเผชิญเหตุตามสถานการณ์         
ที่เกิดขึ้น ได้อย่างเหมาะสม 
 
3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3.๑ ข้าราชการของสำนักงาน ปปง. ที่ผ ่านการฝึกอบรมในหลักส ูตรพนักงานเจ้าหน้าที่                
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่อน 
           3.๒ บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. 
           3.๓ ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม   
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4. โครงสร้างหลักสูตร (รายช่ือวิชา / จำนวนชั่วโมง) 
                     4.1 วชิา  ยทุธวิธีในการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า การใช้อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์              
จำนวน  6 ชัว่โมง   

4.2 วชิา  ยุทธวิธีและเทคนิค การจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหา  จำนวน  6 ชั่วโมง        
4.3 วชิา  เทคนิคการเจรจาต่อรองและระงับความขัดแย้งในสภาวะวิกฤติ  จำนวน  6 ชัว่โมง        
4.4 วชิา  การจำลองสถานการณ์การฝึกปฏิบัติ การตรวจค้นจับกุม  จำนวน  6 ชั่วโมง             

                    รวม  4 วิชา  จำนวน  24 ชั่วโมง  
 
5. ขอบเขตการฝึกอบรม 
วิชา ยุทธวิธีในการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า การใช้อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์               
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการต่อสู ้และป้องกันตัวด้วยมือเปล่าตามที่กฎหมาย             

ได้ให้อำนาจไว้ 
ขอบเขต 1. การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า 

๒. การใช้อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ 
๓. กฎแห่งความปลอดภัยและข้อควรระวังในการใช้อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ 

วิธีการอบรม ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

 

 
วิชา ยุทธวิธีและเทคนิค การจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหา   
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงยุทธวิธี เทคนิคการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาในความผิด

ฐานฟอกเงิน 
ขอบเขต ๑. ยุทธวิธีการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหา  

๒. เทคนิคการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหา  
๓. ข้อควรระวังในการจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหา 

วิธีการอบรม ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 
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วิชา เทคนิคการเจรจาต่อรองและระงับความขัดแย้งในสภาวะวิกฤติ   
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมทราบถึงกลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรอง เพื ่อแก้ไขปัญหา      

เฉพาะหน้า 
ขอบเขต ๑. รูปแบบและวิธีการเจรจาต่อรองและการระงับความขัดแย้ง  

๒. เทคนิคการเจรจาต่อรองและการระงับความขัดแย้งในสภาวะวิกฤติ  
๓. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในกรณีมีความขัดแย้งในสภาวะวิกฤติ 

วิธีการอบรม ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

 

 
วิชา การจำลองสถานการณ์การฝึกปฏิบัติ การตรวจค้นจับกุม    
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติวิธีการและขั้นตอนในการตรวจค้นจับกุมผู ้ต้องสงสัย         

ในสถานการณ์จำลองในรูปแบบต่าง ๆ 
ขอบเขต ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน กำหนดหน้าที่ ภารกิจ ในการตรวจค้น จับกุม และการควบคุมตัว

ผู้ต้องหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
วิธีการอบรม ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง 

 
6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / รุ่น 
  จำนวนรุ่นละ 50 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม / สถานที่  
            7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน  4 วัน 
   7.2 สถานที่ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือตามความเหมาะสม 
 
8. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
                    8.1 การวัดผลและการประเมินผล 
                          8.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการเข้ารับ       
การอบรม เพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-Test) 

                 8.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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                    8.2 การรับรองผลการฝึกอบรม 
        8.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม มีดังนี ้
                                    - ต้องมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
                                    - ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหลักสูตร จึงถือว่าเป็น 
“ผู้ผ่านการฝึกอบรม” 
           8.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม      
โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
9. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. หรืองบประมาณจากกองทุน       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            ผู้เข้ารับการอบรบมีทักษะยุทธวิธีป้องกันตัว และการใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ รวมถึงทักษะการเจรจา
ต่อรอง เพ่ือแก้การไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือปกป้องตัวเองได้พ้นภัยตามแนวทางของกฎหมาย 
 

 
 



หลักสตูร

แก่พนกังานสอบสวนและพนกังานเจา้หนา้ททีีเกียวขอ้ง



 

 
 

หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 
1. หลักการและเหตุผล 
                    สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน      
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตระหนักดีว่าปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน       
และการก่อการร้ายได้ทวีความรุนแรงมาก ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม หากจะร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว ย่อมเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ   
และภาคเอกชน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายไปสู่การบังคับใช้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และการดำเนินคดีกับ
ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง จำเป็นต้องประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย        
และต้องสื่อสารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย     
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้บูรณาการ
การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ตำรวจ ผู้พิพากษา อัยการ หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน เพื ่อให้เตรียมพร้อมและสามารถรับมือต่อสถานการณ์ฟอกเงินในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานให้สามารถขยายผลเกี่ยวกับคดีอาญา
ฟอกเงิน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
                     สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำหลักสูตร“การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง”  ขึ้น อันจะส่งผลให้          
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์
       2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม          
การฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
                     2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐาน ของสำนักงาน ปปง. ในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิด  
                     2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของมาตรฐานสากล และตระหนักถึง
สถานการณ์การฟอกเงินของโลก 
                     2.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบข้อแนะนำ FATF กับเกณฑ์การประเมินและการขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                     2.5 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินระหว่างสำนักงาน ปปง.        
กับพนักงานสอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินเป็นไป         
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  3.๑ ข้าราชการสำนักงาน ปปง. ที่ผ ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที ่ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาก่อน 
           3.2 เป ็นผ ู ้ม ีบทบาท หน้าที ่  และความร ับผ ิดชอบเกี ่ยวกับการตรวจค้นหร ือจ ับกุมตาม    
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
                    3.3 บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.  
           3.๔ ผู้ที่เลขาธิการ ปปง. อนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
4. โครงสร้างหลักสูตร (รายช่ือวิชา / จำนวนชั่วโมง) 
                     4.1 วิชา กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสถานการณ์การฟอกเงิน    
ของโลก และการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT  จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                       
                     4.2 วิชา แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จำนวน 3 ชั่วโมง                                                                                                                   
                     4.3 วิชา การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                     4.4 วิชา การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ      
ฟอกเงิน  จำนวน 3 ชั่วโมง 
                    รวม 4 วิชา  จำนวน  12 ชั่วโมง  
 
5. ขอบเขตการฝึกอบรม 
วิชา กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสถานการณ์การฟอกเงิน       

ของโลก และการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT   
วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง  

1. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและข้อแนะนำ FATF และเกณฑ์การประเมินของประเทศไทย 

ขอบเขต 1. สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอ่ืน      
ที่เก่ียวข้อง 
2. ความผิดมูลฐานแต่ละมูลฐานโดยสังเขป 
3. มาตรการทางกฎหมาย (แพ่ง, อาญา) 
4. ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 
5. ยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT 
6. ข้อแนะนำ FATF และเกณฑ์การประเมินทีเ่กี่ยวข้อง 
7. ผลการประเมินของประเทศไทย 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ขอบเขต 1. โครงสร้างและภารกิจของสำนักงาน ปปง. 
2. ความหมายของความผิดมูลฐาน และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด 
3. การดำเนินงานด้านคดีของสำนักงาน ปปง. 
4. การรับเรื่องของสำนักงาน ปปง. และการรายงานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  
5. การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 
6. การพิจารณาองค์ประกอบความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 
7. การดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน 
8. การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 
9. การบริหารจัดการทรัพย์สิน 
10. การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วิธีการอบรม อภิปราย/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 
วิชา การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม          

การฟอกเงิน   
วัตถุประสงค ์ เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน            

เพ่ือการดำเนินคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ขอบเขต 1. การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดมูลฐานอาญาฟอกเงิน 

2. เทคนิคการวิเคราะห์ธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิด 
3. แนวทางการสอบปากคำพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ 
4. ขั้นตอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระทำความผิด 
5. กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

วิธีการอบรม อภิปราย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
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วิชา การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื ่อกล่าวโทษในคดีอาญาฟอกเงินและให้ทรัพย์สิน            
ที่เก่ียวข้องกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน 

ขอบเขต 1. กฎหมายพยานหลักฐานในคดีอาญา 
2. วิธีการพิจารณาพยานหลักฐาน  
3. เทคนิคการจัดทำสำนวนจากข้อมูลพยานหลักฐาน เพ่ือกล่าวโทษในคดีอาญาฐานฟอกเงิน  
ตามท่ีพนักงานอัยการรับฟัง เพ่ือให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
4. ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมฯ ที่เก่ียวข้อง 

วิธีการอบรม อภิปราย/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา 
วิทยากร ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อวิชาที่สอน 
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

 
6. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / รุ่น 
  จำนวนรุ่นละ 100 คน หรือตามความเหมาะสม  
 
7. ระยะเวลาการฝึกอบรม / สถานที่  
            7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 2 วัน 
  7.2 สถานที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือโรงแรมในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
 
8. เกณฑ์การสำเร็จการฝึกอบรม 
                    8.1 การวัดผลและการประเมินผล 
                          8.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการเข้ารับ        
การอบรม เพื่อทราบถึงระดับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบ
ระดับความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และหลังเข้ารับการอบรม (Post-Test) 

                 8.1.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                    8.2 การรับรองผลการฝึกอบรม 
        8.2.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการอบรม มีดังนี ้
                                    - ต้องมีคะแนนทดสอบหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
                                    - ต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหลักสูตร จึงถือว่าเป็น 
“ผู้ผ่านการฝึกอบรม” 
           8.2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม      
โดยมีความตั้งใจ กระตือรือร้น ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
9. งบประมาณ 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ปปง. หรืองบประมาณจากกองทุน       
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
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10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปปง. 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                     11.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที ่ได้รับ มาปรับใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย       
ด้านการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     11.2 การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินมีจำนวนเพิ่มขึ้น                      
                 11.3 ได้แนวทางการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีเครือข่ายในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
                     11.4 ผู ้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี ่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ            
ไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน 
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