
 
 

ค ำน ำ 

ส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นประจ าทุกปี 
วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน ปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ เนื่องจากบริบทและสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ ได้  จึงจ าเป็นต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ 
เพ่ือปรับปรุงและก าหนดทิศทางที่ชัดเจนและสามารถผลักดันการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดได้ โดยมีกระบวนการทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคาม การน าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม  ผลการด าเนินงานกองทุนฯของกรมบัญชีกลาง
ในปีที่ผ่านมา ตลอดจน กรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหมุนเวียนประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 
มาใช้ประกอบเพ่ือเป็นแนวทางในการทบทวน เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  

แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญประกอบด้วย  
๕ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ความเป็นมาและกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงาน
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและทิศทาง นโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ ๓  
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ส่วนที่ ๔ สาระส าคัญแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๒ และส่วนที่ ๕ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 

 ส่วนกองทุน บส. มุ่งหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จะมีการด าเนินงานที่ทันสมัยและสอดรับทิศทางที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
       ส่วนกองทุน กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 
        มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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   หน้ำ 
ค ำน ำ  
บทสรุปผู้บริหำร ๑ 
ส่วนที่ ๑  ควำมเป็นมำและกระบวนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฯ  ๖ 
 ๑.๑ ความเป็นมา ๖  
 ๑.๒ กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๒ ๑๒ 

ส่วนที่ ๒  ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ๑๔ 
 ๒.๑ ผลการด าเนินงานกองทุนฯ ๑๔ 
 ๒.๒ สรุปผลการวิเคราะหแ์บบส ารวจความพึงพอใจฯ ๑๘ 
  และประเมินการรับรู้และความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ   
 ๒.๓ การประเมินผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง ๑๙ 
 ๒.๔ ทิศทาง นโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ๒๐ 

ส่วนที่ ๓  กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก ๒๒ 
 ๓.๑ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ๒๒ 
 ๓.๒ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ๒๒ 
 ๓.๓ วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOMS Matrix ๒๕ 

ส่วนที่ ๔  แผนยุทธศำสตร์ ระยะยำว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๒๙ 
๔.๑ วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ๒๙  
๔.๒ พันธกิจ เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ๓๐  
๔.๓ ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ๓๑ 
 ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
๔.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ๓๔  

ส่วนที่ ๕  กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์กองทุนฯ สู่กำรปฏิบัติ ๓๕  
 ๕.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๒     ๓๖ 
 และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓  

๕.๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ๔๐  

ภำคผนวก 
 



๑ 

บทสรุปผู้บริหำร 

๑. การทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้  มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ื อให้ กองทุนฯ มี กรอบแนวทางในการด าเนิ นงานที่ ชั ดเจน  
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของกองทุนฯ โดยการทบทวนด าเนินการภายใต้การสังเคราะห์ 
วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สถานภาพปัจจุบัน รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้จากการส ารวจความ 
พึงพอใจ ความต้องการ และความคาดหวังฯ และแบบสอบถามเพ่ือประเมินการรับรู้ เข้าใจ และข้อเสนอแนะ
ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง ข้อเสนอแนะผลการประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ตลอดจนกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย 

๒  เป้าหมายการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพัฒนากลไกหรือระบบงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการเสริมสร้าง
และพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนฯ เพ่ือมุ่งบรรลุตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนด ดังนั้น
กระบวนการทบทวน จึงเริ่มจากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ การประเมินผลการด าเนินงาน และปัจจัยต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง สรุปพอสังเขปดังนี้ 

  ด้ำนวิสัยทัศน์ พบว่า เป็นการก าหนดต าแหน่งของกองทุนฯ ที่มีความชัดเจนทั้งเป้าหมายและ
ผลลัพท์ที่ต้องการ ซึ่งยังคงเป็นต าแหน่ง (position) ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนฯในช่วง ๒ ปี  
ที่เหลือก่อนสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ด้ำนพันธกิจ พบว่า เป็นพันธกิจที่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีการสื่อสารได้ชัดเจนว่า มุ่งเน้น
การส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหลัก โดยมีการก าหนดนโยบาย/
มาตรการ/แนวทางรองรับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

ด้ำนเป้ำหมำยหลัก เป็นเป้าหมายหลักที่ยังมีความเหมาะสม ครอบคลุมทั้งในเรื่องระบบงาน 
ภารกิจหลัก และบุคลากร เป็นเป้าหมายหลักท่ีสามารถท าได้และสะท้อนความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
กองทุนฯ ได้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ทั้ง ๓ ยุทธศำสตร์ มีความชัดเจนในประเด็นที่จะขับเคลื่อนเพ่ือมุ่งตอบสนอง
ทั้งพันธกิจและเป้าหมายหลักที่ก าหนด และยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนฯได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงประเด็นที่มุ่งเน้นในปี ๒๕๖๒ การพัฒนาระบบงานภายในและศักยภาพ
บุคลากร ที่จะน าไปสู่การพัฒนาและบริการจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได ้



๒ 
ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศำสตร์และค่ำเป้ำหมำย ควรปรับปรุงให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

เพ่ือให้เกิดเหมาะสมและสะท้อนให้เห็นถึงผลงานที่สามารถตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน  

 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ พบว่าบางโครงการ/กิจกรรมเป็น
งานต่อนื่องที่ต้องขับเคลื่อนต่อในปี ๒๕๖๓ ส่วนโครงการใหม่ต้องค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ และก าหนดตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ์เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์ที่ต้องการ 
 ผลการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเดิม) พบว่าทั้ง
ประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์ ยังคงมีความเหมาะสม ในขณะที่กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงสู่การก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น ส่วนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรมเป็นงานต่อเนื่องที่ต้องขับเคลื่อน
ต่อในปี ๒๕๖๓ ส่วนโครงการใหม่ต้องค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ และก าหนด
ตัวชี้วัด ผลผลิตและผลลัพธ์เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์ที่ต้องการ  
 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเรื่องการประเมินการรับรู้ เข้าใจ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเดิม) โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับบริการหลักและผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสีย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองทุนฯ ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า มีการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๔ ในขณะที่ ร้อยละ ๓๑.๐๑ การรับรู้เกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ยังน้อย  ส่วนความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก และ
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเดิม) พบว่า มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๙๔ โดยมีข้อเสนอแนะที่เห็นควรมุ่งเน้นในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ควรพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ 
- การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง 
- ควรมีการประสานความร่วมมือ/ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ข้อมูลความรู้การด าเนินงาน 

ของกองทุนฯอย่างเนื่อง 
 ๓. การจัดท าทิศทางและเป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนฯ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้การทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ผลการด าเนินงานและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
ในปีที่ผ่านมา เพ่ือน ามาประกอบการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนดทิศทางและเป้าประสงคใ์นการด าเนินงานกองทุนฯ ประกอบด้วย 

๑) การเพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนงบประมาณโครงการด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เป้าประสงค์ เพ่ือให้การสนับสนุนงบประมาณมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดด้านป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน 

๒) การพัฒนาบทบาทและสร้างเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ เพ่ือให้กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นกลไกส าคัญในการสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีมาตรฐาน คล่องตัวเป็นที่รู้จัก
และเป็นที่ยอมรับ 



๓ 
๔. จากการทบทวน วิเคราะห์ปัจจัยและบริบทต่าง ๆ ข้างต้น พบว่า ต าแหน่งของกองทุนฯ ที่จะ

ขับเคลื่อนต่อไป ยังคงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการพัฒนาบทบาทและสร้างเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งบรรลุตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ก าหนด ประกอบกับ 
ในปีที่ผ่านมา พบว่า ยังมีมาตรการ แนวทางและภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ เดิมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ และ 
ยังต้องขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 

  ดังนั้น แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ยังคงใช้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเดิม) เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
กองทุนฯ ที่จะมุ่งเน้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป และเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน  
จึงมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลผลการด าเนินงานกองทุนฯ (ส่วนที่ ๒) ให้เป็นปัจจุบัน และ  
  ๒. ทบทวนแนวทางของแต่ละกลยุทธ์เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ตอบสนอง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
๕. สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๓ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

วิสัยทัศน์ (Vision)   : เป็นกองทุนที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ
 และบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำย 

ระยะสั้น ระยะยาว ๓ - ๕ ป ี
๑. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
ส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

ร้อยละ ๖๐ ของงบประมาณที่
สนับสนุนส่งเสริมตามวัตถุประสงค์
ข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณที่
สนับสนุนส่งเสริมตามวัตถุประสงค์
ข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒  

๒. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง 

กองทุนฯ มีผลคะแนนการประเมิน
ตนเองไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ทุกด้านและมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่
สอดคล้องกับกฎหมายหลัก 

กองทุนฯ มีผลคะแนนการประเมิน
ตนเองไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ทุกด้านและมีระเบียบหลักเกณฑ์ที่
สอดคล้องกับกฎหมายหลัก 

 
 
 
 
 
 



๔ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์   

๑.  สนับสนุนและส่งเสริมการขอรับเงินกองทุนฯ เพ่ือประโยชน์ ด้านการป้องกันและปราบปราม 
 การฟอกเงินแกห่น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
กลยุทธ์    เพ่ิมขีดความสามารถในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  การด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุเป้าหมายตอบสนองตามพันธกิจ 
กลยุทธ์   ๑. ทบทวน/จัดโครงสร้างการบริหารกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับภารกิจและตอบสนองต่อพันธกิจ  
 กองทุนฯ 

๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๓. ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ

 การปฏิบัติงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  บุคลากรมีศักยภาพสามารถด าเนินงานกองทุนฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ 
 พันธกิจที่ก าหนด 
กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ และเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

พันธกิจ (Mission)  
๑. สนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. ก าหนดนโยบายหรือแนวทางเพ่ือรองรับการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

เป้ำหมำยหลัก (Goal)  
๑. ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๓. บุคลากรของกองทุนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและสามารถด าเนินงานกองทุนฯ ได้บรรลุตามภารกิจ 

 



๕ 

แผนที่ยุทธศำสตร์กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
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ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ : สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ  
  อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
กองทุนกองทุนฯเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 
  

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการขอรับเงินกองทุนฯเพื่อประโยชน์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 

 

การด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุเป้าหมายตอบสนองตามพันธกจิ บุคลากรมีศักยภาพสามารถด าเนนิงานกองทนุฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและพันธกจิทีก่ าหนด 

กำรสนับสนุนโครงกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
๑.  เพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันและ
  ปราบปรามการฟอกเงิน 
๒.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานสนับสนุนโครงการ
  แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

พัฒนำระบบงำนเพ่ือบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 
๑. ทบทวน/จัดโครงสร้างการบริหารกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
ตอบสนองต่อพันธกิจกองทุนฯ 
๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๓. ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรกองทุนอย่ำงต่อเนื่อง 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ และเสริ มสร้ าง 
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 

กำรบริหำรงำนกองทุนฯ บรรลุเปำ้หมำยตำมพันธกิจ ศูนย์กลำงข้อมูลและคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรและด ำเนินงำนกองทุนฯ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกองทุน 

- ระบบสารสนเทศเพือ่รองรับขอ้มูลทางการเงินและบัญชี 
- ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติและรายงานและติดตาม 

ประเมินผลโครงการ 
- ระบบสารสนเทศเพือ่รองรับการประชาสมัพันธเ์ผยแพรก่ารด าเนนิงานกองทนุฯ 



๖ 

ส่วนที่ ๑ ควำมเป็นมำและกระบวนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฯ 
ฉบับทบทวน ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

 

๑.๑ ควำมเป็นมำ 

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงถือว่ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้จัดตั้งขึ้นในส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 

๑.๑.๑ วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ 
 ๑) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี  การตรวจค้น  
การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใน  
การด าเนินการนั้น 
 ๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการ
เผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ และการด าเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๓) ด าเนินกิจการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑.๑.๒ ทรัพย์สินของกองทุน 
 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังนี้ 

๑) ทรัพย์สินที่ส านักงานน าส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑ หมายถึง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
การกระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน กรณี
ทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินเป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด หรือ
อายัดไว้ ให้ส านักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเป็นทรัพย์สินอ่ืนให้
ด าเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ 
หมายถึง ทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
มีค าสั่งยึดหรืออายัดชั่วคราว มีก าหนดไม่เกินเก้าสิบวัน และเลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นค าร้อง
ขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน แต่ในชั้นพนักงานอัยการเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียง
พอที่จะยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน จึงส่งเรื่องคืนมาให้
เลขาธิการ เพ่ือเสนอต่อ 



๗ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉัยชี้ขาด เมื่อคณะกรรมการชี้ขาดไม่ให้ยื่นค าร้อง
หรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการและถ้าไม่มีผู้ใดมาขอรับทรัพย์สิน
ดังกล่าวคืนภายในก าหนดสองปี นับแต่วันที่คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นค าร้องหรือไม่วินิจฉัย
ภายในก าหนดระยะเวลา ให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการน าทรัพย์สินนั้นส่งเข้า
กองทุน แต่ถ้ามีผู้มาขอรับทรัพย์สินคืนตามกฎหมายอ่ืนซึ่งสามารถท าได้แม้เกินกว่าก าหนดสองปีให้ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็น
เงินจากกองทุนแทน หากไม่มีผู้มาขอรับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน หลักเกณฑ์ 
วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน หรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด 

 กรณีศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามค าร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและ
ศาลได้สั่งคืนทรัพย์สินนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่ง ให้ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินน าทรัพย์สินนั้นเข้ากองทุน แต่ถ้ามีผู้มาขอรับคืน โดยใช้สิทธิขอรับคืนตาม 
กฎหมายอ่ืนซึ่งสามารถท าได้แม้เกินกว่าสองปี ให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งคืนทรัพย์สินนั้น 
แก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน และถ้าไม่มีผู้มาขอรับคืน เมื่อล่วงพ้นห้าปี
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน หรือเงินใน
ระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด 
 ๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้ 
 ๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐไทยหรือของต่างประเทศ 
 ๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตามข้อ ๑), ๒), ๓) และ ๔) 

 ทั้งนี้ทรัพย์สินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นของส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินกองทุน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การบริหารจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจ าหน่ายทรัพย์สิน และ  
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการของทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 ส่วนค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายจากกองทุน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

 ปัจจุบันทรัพย์สินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วย 
ทรัพย์สินประเภทเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง และทรัพย์สินที่เก็บ
รักษา ซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑ (บทบัญญัติมาตรา ๕๙/๒ (๑) - (๓)) 

 
 



๘ 
๘๑.๑.๓ กลไกกำรบริหำรกองทุนฯ 

 ๑. คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วย  
๑.๑ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประธานกรรมการ  
๑.๒ ผู้แทนกระทรวงการคลัง      กรรมการ 
๑.๓ ผู้แทนส านักงบประมาณ      กรรมการ 
๑.๔ ผู้แทนส านักงาน ปปง.      กรรมการ  
๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน     กรรมการ 
๑.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์    กรรมการ 
๑.๗ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย   กรรมการ 
๑.๘ ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน กรรมการและเลขานุการ  

(ผู้บริหารกองทุน) 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของกองทุน 

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

การจ่ายเงินของกองทุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วที่ส านักงานเสนอ 
๕) พิจารณาก าหนดต าแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานกองทุน 
๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยเหลือหรือพิจารณาและเสนอ

ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร 
๗) ด าเนินการด้านการเงินการคลังตามแนวทางของรัฐ 
๘) ปฏิบัติงานอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
เงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วย 
 ๒.๑ ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน  เป็นประธาน 
  (ผู้บริหารกองทุน) 
 ๒.๒ ผู้แทนกองกฎหมาย อนุกรรมการ 
 ๒.๓ ผู้แทนส่วนการคลังส านักเลขานุการกรม อนุกรรมการ 
 ๒.๔ ผู้แทนส่วนการงบประมาณกองนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ 
 ๒.๕ ผู้อ านวยการส่วนกองทุน            อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๖ ผู้แทนส่วนกองทุน       อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ที่ ลปง. มอบหมาย จ านวน ๒ คน 

 
 



๙ 
๙มีอ านวจหน้าที่ ดังนี้  

๑) พิจารณา และเสนอแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การพิจารณาโครงการและติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯและสนับสนุนภารกิจของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒) พิจารณากลั่นกรอง เสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ และจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ 

๓) ประสานข้อมูล หรือเชิญผู้แทนของหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดในข้อเท็จจริง ค าอธิบายของแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ตามท่ีเห็นสมควร 

๔) ก ากับ และติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนเงินจากกองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 

๕) ด าเนินการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย 

๑.๑.๔ โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังในกำรบริหำรงำนของกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
 การบริหารงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการภายใต้
โครงสร้างและอัตราก าลัง ประกอบด้วย ด้านนโยบายและแผนงาน ด้านการเงินและบัญชี ด้านกฎหมายและ
ด้านบริหารทั่วไป โดยมีอัตราก าลังจ านวน ๑๔ คน ดังนี้ 

๑) ผู้อ านวยการส่วนกองทุน เป็นข้าราชการ ต าแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ
พิเศษ จ านวน ๑ อัตรา 

๒) ด้านนโยบายและแผนงาน อัตราก าลัง จ านวน ๗ อัตรา จ าแนกเป็น ข้าราชการ
ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวนช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน ๖ อัตรา 

๓) ด้านการเงินและบัญชี อัตราก าลัง จ านวน ๒ อัตรา จ าแนกเป็น ข้าราชการต าแหน่ง 
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี จ านวน ๑ อัตรา 

๔) ด้านกฎหมาย อัตราก าลังจ านวน ๒ อัตรา จ าแนกเป็น ข้าราชการต าแหน่งนักสืบสวน
สอบสวนช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งนิติกร จ านวน ๑ อัตรา 

๕) ด้านบริหารทั่วไป อัตราก าลังจ านวน ๒ อัตรา จ าแนกเป็น ข้าราชการต าแหน่ง 
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ/ปฏิบัติการ จ านวน ๑ อัตรา และพนักงานกองทุนฯ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ/วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช./ปวส.) จ านวน ๑ อัตรา 

๑.๑.๕ กำรรับทรัพย์สิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน 
 การรับทรัพย์สินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส านักงาน ปปง.  
ได้เปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนไว้ที่กระทรวงการคลังชื่อบัญชี “กองทุนการป้องกันและปราบปราม 
 



๑๐ 
๑๐การฟอกเงิน” เพ่ือรับทรัพย์สินที่เป็นเงินตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๒  

 ส่วนการรับทรัพย์สินในกรณีอ่ืน กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะน า
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน       
ที่ถูกยึด พ.ศ. ๒๕๔๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ 
 ส าหรับการจ่ายเงินจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นให้จ่ายได้
ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๑) ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุน เมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืน 
ตามมาตรา ๔๙ หรอืมาตรา ๕๑/๑  
 ๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๓) ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอ่ืนซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้การด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 ๔) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน 
 ๕) ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

 การเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในฐานะ 
ที่เป็นทุนหมุนเวียน ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เปิดบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  
เพ่ือรองรับเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจ านวน ๑ บัญชี บัญชี 
“กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” รหัสหน่วยงาน ๘๑๓๔ รหัสเจ้าของบัญชี (รหัสศูนย์ต้นทุน) 
๘๐๑๓๔๐๐๐๐๐ รหัสบัญชี เงินฝาก ๐๐๙๘๓ ประเภท ๘๑๐๐ เพ่ือฝากและถอนเงินของกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนตามระบบการบริหารการเงิน  
การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ให้ส านักงาน
เปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “รับ-กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน” ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และกรณีการเก็บรักษาทรัพย์สินอ่ืนที่ไม่ใช่  
เงินที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้น าระ เบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  

 



๑๑ 
๑.๑.๖ กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรจัดหำผลประโยชน์กำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรด ำเนินกำรของกองทุน  ส านักงานมีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของกองทุนและมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ปฏิบัติงานธุรการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน 
 ๒) รับมอบและจัดการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน การเบิกจ่ายเงินกองทุน 
รวมทั้ง การวางระบบการจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินกองทุน 
 ๓) จัดให้มีการจัดท าแผนการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจ าหน่าย
ทรัพย์สินและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมทั้งด าเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนให้เกิดประโยชน์ 
 ๔) แต่งตั้งพนักงานกองทุน ตลอดจนก าหนดหน้าที่และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานกองทุน 
 ๕) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับและบัญชีจ่ายของกองทุน 
 ๖) ประสานงานในการด าเนินงานกองทุนกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือที่คณะกรรมการกองทุน หรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมาย 

๑.๑.๗  กำรจัดกำรหรือกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทุนให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
 ๑) ในกรณีที่เงินของกองทุนเหลืออยู่เป็นจ านวนมากเกินความจ าเป็นที่ต้องจ่ายตามปกติ  
ให้น าไปจัดหาผลประโยชน์โดยซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือน าฝากประจ า
ตามระยะเวลาและในวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินกองทุน ให้น าระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้มีผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์การน า
ทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน าทรัพย์สินไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ระเบียบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดซึ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้ออกไว้มาใช้บังคับโดยอนุโลมด้วย 

๓) ส าหรับการลงทุนอย่างอ่ืน จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนและต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

๑.๑.๘ กำรบัญชีและกำรตรวจสอบ 
๑) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ผู้บริหารกองทุนจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  

ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับ
รายจ่ายประจ าปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติอย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ส่ง
กระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพ่ือใช้ประกอบการก ากับดูแล การบริหาร
ทุนหมุนเวียนและการติดตามการด าเนินงาน 



๑๒ 
๒) การบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดท าบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยการปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และ       
ให้จัดท างบการเงินส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็น ภายในหกสิบวันนับ      
แต่วันสิ้นงวดบัญชี เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วให้ส่งงบการเงินพร้อมด้วยรายงาน
การสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

๓) เพ่ือประโยชน์ในการจัดท างบการเงินในภาพรวมของหน่วยงาน และงบการเงินใน
ภาพรวมของแผ่นดิน ให้ส านักงานจัดส่งข้อมูลบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๔) ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการด าเนินงาน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของกองทุน แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ทราบอย่างน้อยปีละสองครั้งก่อนส่งกรมบัญชีกลาง 

๕) ภายในหกเดือนนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ให้เลขาธิการเสนองบดุลและรายงาน  
การจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและนายกรัฐมนตรี 

๑.๑.๙ กำรประเมินผล 
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนดให้กรมบัญชีกลางท า

หน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนเป็นประจ าทุกปี ในด้านต่อไปนี้ 
๑) การเงิน 
๒) การปฏิบัติการ 
๓) การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔) การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
๕) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน ผู้บริหารกองทุน พนักงานและลูกจ้าง 
๖) ด้านอื่น ๆ ตามี่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด 

๑.๒  กระบวนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

กระบวนการและขั้นตอนการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกระบวนการและขั้นตอน  
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

ทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจเป้าหมาย  

ผลการด าเนินงาน 

วิเคราะห์ปัจจัย 
สภาพแวดล้อมและบริบทท่ี
เกี่ยวข้อง 
ผลสรุปจากการตอบแบบ
ส า ร ว จ ค ว า มพึ ง พอ ใ จ 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  ค ว า ม
คาดหวังของผู้มีส่ วนได้
ส่วนเสียและผู้รับบริการ
หลักของกองทุน 
ผลสรุ ปจ ากก า รตอ บ
แบบสอบถามเพื่อประเมิน
ก า ร รั บ รู้ ข้ อ เ ส นอ แ นะ 
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ฉบับ
ทบทวน ประจ าปี  พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ประชุมระดมความคิดเห็น
เจ้าหน้าท่ีส่วนกองทุน เพื่อ
ทบทวนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และโครงการ/กิจกรรมท่ี
มุ่งเน้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 
และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ 
ฉบับทบทวน ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สรุปผลการระดมความคิดเห็น 
มีแนวทาง ดังน้ี 
๑. ค ว ร ท บ ท ว น ค ว า ม
สอดคล้องของสภาพแวดล้อม
ภายในภายนอกเพื่อปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ฯ 
๒. ควรทบทวนโครงการ/
กิจกรรมให้ตอบสนองกล
ยุ ท ธ์ ใ นแต่ ล ะปร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุ
เปา้หมาย 
๓. แผนงาน/โครงการควร
ก าหนดตัวชี้ วัดให้ชัดเจน
เพื่อ ให้สามารถติ ดตาม
ประเมินผล และอธิบายถึง
ความส าเร็จได ้

ประชุมเจ้ าหน้าท่ีส่ วน
กองทุ นพิ จารณาและ
ปรั บปรุ ง (ร่ าง) แผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ฯ แ ล ะ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
บั ญ ชี  ๒ ๕ ๖ ๓ ฉ บั บ

เสนอผู้บริหาร/คกก.กองทุนฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ เ ส นอ แ น ะ 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ 
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ฉบับ
ทบทวน ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

แผนภำพที่ ๑ แสดงกระบวนกำรและขั้นตอนกำรทบทวนแผน

ยุทธศำสตร ์



๑๔ 

           ส่วนที่ ๒ ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
                                           และทิศทำง นโยบำยและแผนพัฒนำท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การทบทวนแผนแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) ฉบับทบทวน ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการทบทวนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ผลการด าเนินงาน และทิศทาง
นโยบาย และแผนพัฒนาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานกองทุนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑. ผลกำรด ำเนินงำนกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน   
๒.๑.๑ รายรับของกองทุนกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีรายรับที่ ส านักงาน ปปง.

ได้ส่งมอบเงินกึ่งหนึ่งของทรัพย์สินส่วนที่เป็นเงินที่ได้จากการยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา๕๑ วรรค ๒  
ท าให้กองทุนฯ มีรายรับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๔,๓๕๑,๖๓๕.๕๐ บาท  
ดังรายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี ๑  

ตารางที่ ๑ รายรับกองทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๖๑ 
  

 

 

 

 
 
 

ท่ีมา : ข้อมูลรายงานการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

๒.๑.๒ รายงานแสดงผลการด าเนินงานรายการรับ – จ่ายเงินระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๑ กองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้จัดท ารายงานแสดงสถานะการเงิน รายงานแสดงผลการด าเนินงาน
รายงานการรับ – จ่ายเงินและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานใน 
รอบปีที่ผ่านมา โดยมรีายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒  
  

ปีงบประมำณ จ ำนวนเงิน  (บำท) 
๒๕๕๗ ๕๐,๘๑๐,๔๒๗.๖๘ 
๒๕๕๘ ๕๐,๐๑๒,๓๒๑.๗๕ 
๒๕๕๙ ๕๒,๙๙๙,๑๕๙.๔๘ 
๒๕๖๐ ๕๖,๔๒๗,๗๕๒.๒๓ 
๒๕๖๑ ๗๔,๑๐๑,๙๗๔.๕๓ 
รวม ๒๘๔,๓๕๑,๖๓๕.๕๐ 



๑๕ 
              ตารางที่ ๒ รายงานงบการเงินของกองทุนฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 

                      หน่วย: ล้านบาท  
รำยกำร ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑. รำยรับ 
-รำยได้จำกกำรยึดทรัพย์ 
- รำยได้รับบริจำค 
- รำยได้อื่น ๆ  

 
๕๐.๘๑ 

- 
- 

 
๕๐.๐๑ 

๐.๐๐ 
๐.๐๐ 

 
๕๐.๑๕ 
๐.๐๐ 
๒.๘๔ 

 
๕๑.๑๙ 

๐.๔๒ 
๔.๘๑ 

 
๕๘.๙๗ 

๐.๐๐ 
๑๕.๑๓ 

รวมรำยรับ ๕๐.๑๘ ๕๐.๐๑ ๕๒.๙๙ ๕๖.๔๒ ๗๔.๑๐ 
๒. ค่ำใช้จ่ำย 

- ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 
- ค่ำใช้สอย 
- ค่ำวัสดุ 
- ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุนและบริจำค 
- ค่ำเสื่อมรำคำ 
- ค่ำใช้จ่ำยผลักส่งรำยได้แผ่นดิน 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
๐.๕๐ 
๐.๑๔ 
๐.๐๒ 

๕๒.๙๔ 
๐.๐๒ 

- 

 
๐.๖๔ 
๐.๑๔ 
๐.๐๔ 

๒๑.๑๘ 
๐.๐๓ 

- 

 
๐.๘๖ 
๐.๑๔ 
๐.๐๘ 

๓๐.๕๙ 
๐.๐๓ 

๗๖.๐๐ 

 
๐.๙๕ 
๐.๒๗ 
๐.๑๐ 

๕๗.๕๘ 
๐.๐๔ 

- 
รวมค่ำใช้จ่ำย - ๕๓.๖๔ ๒๒.๐๖ ๑๐๗.๗๐ ๕๘.๙๕ 
รำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำย - ๓.๖๒ ๓๐.๙๓ (๕๑.๒๘) ๑๕.๑๔ 

      ท่ีมา : รายงานงบการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ :  ค่าใช้จ่ายผลักส่งรายได้แผ่นดิน จ านวน ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๐ เป็นค่าใช้จ่ายเกิดจากการน าเงิน 
ของกองทุนฯ ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๒/ล ๒๙๗๔ ลงวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกาย ๒๕๕๙ เรื่อง การเรียกให้ทุนหมุนเวียนน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน เน่ืองจากกองทุนมีสภาพคล่อง ส่วนท่ีเกินความจ าเป็นของทุนหมุนเวียน ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

จากตารางที่  ๒ ค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตามภารกิจปกติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอุดหนุนและบริจาค จะเห็นว่ามี 
ยอดค่าใช้จ่ายสูงกว่าค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการด าเนินงานสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน โดยเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มียอดวงเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการฯ 
๕๗.๕๘ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนฯ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับหน่วยงานทั้งภายในส านักงาน 
ปปง. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีดังกล่าวมีการเสนอโครงการและอนุมัติ
จัดสรรในวงเงินทีสู่งขึ้น 

๒.๑.๓ การสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
    การสนับสนุนโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๕๙/๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณการด าเนินงานฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน ๒๓๔,๘๘๔,๒๘๐บาท รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๓ 
  



๑๖ 
ตารางที่ ๓ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

 

  
 
 
 
 
 

 

ที่มา  :  ข้อมูลกองทุนการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  การจัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายเพ่ือสนับสนุนโครงการฯ ในแต่ละปีของกองทุนฯ  
ใช้ฐานจากการประมาณการค่าใช้จ่ายโดยการแจ้งเวียนหน่วยงานภายในส านักงาน ปปง. แจ้งความประสงค์
ขอรับการสนับสนุนโดยเสนอชื่อโครงการและกรอบวงเงินก่อนเบื้องต้น และน ามารวบรวมจัดท าประมาณการ
รายจ่ายเสนอขอรับการอนุมัติจัดสรรจากส านักงบประมาณ ซึ่งแนวทางดังกล่าว อาจท าให้เกิดความเสี่ยงใน 
การบริหารงบประมาณและโครงการของกองทุนฯ ๓ ประการ คือ ประการที่หนึ่งเมื่อถึงก าหนดเวลายื่นแบบเสนอ
โครงการ หน่วยงานภายในอาจยังไม่มีความพร้อม หรือไม่จัดท าโครงการตามที่แจ้งความประสงค์เข้ามา ท าให้
ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็นจริง ประการที่สองการก าหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายจากหน่วยงาน
ภายในส านักงาน ปปง. เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด แต่จะไม่มีวงเงินเพ่ือรองรับการเสนอ
โครงการของหน่วยงานภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์วงเงินได้ อาจเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ 
ส่งผลต่อวงเงินประมาณการค่าใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ได้ และ ประการที่สามหลักการในการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนฯ จะต้องเป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือขอรับงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และ 
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ แต่ไม่ได้รับขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมในปีงบประมาณนั้น หรือได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ จึงจะสามารถขอรับเงินสนับสนุนบางส่วนจากกองทุนฯ ได้  
  ดังนั้น การจัดท าประมาณการรายจ่ายฯควรใช้ข้อมูลจ านวนโครงการ ผลการสนับสนุนเงิน
โครงการจากกองทุนฯที่ผ่านมา และเป้าหมายที่ก าหนดมาเป็นฐานส าหรับใช้ประกอบการจัดท าประมาณการ
รายจ่ายประจ าปีเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินงานในแต่ละปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด 
  การด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ -ปัจจุบัน ได้มีการอนุมัติและ
จัดสรรเงินสนับสนุนโครงการฯ แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น ๗๖ โครงการ 
เป็นเงินจ านวน ๒๑๗,๑๗๕,๘๓๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ซึ่งการขอรับสนับสนุน 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนถึง ๒๖ โครงการ ส่งผลให้มี 
การขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากส านักงบประมาณ เนื่องจากประมาณการที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ  
ดังรายละเอียดปรากฎตามตารางที่ ๔ 
  

ปีงบประมำณ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
๒๕๕๘ ๔๘,๒๓๗,๙๖๐ 
๒๕๕๙ ๔๒,๔๔๐,๐๐๐ 
๒๕๖๐ ๔๑,๒๑๓,๙๒๐ 
๒๕๖๑ ๔๕,๑๕๒,๔๐๐ 
๒๕๖๒ ๕๗,๘๔๐,๐๐๐ 
รวม ๒๓๔,๘๘๔,๒๘๐ 



๑๗ 
ตารางที่ ๔ แผนและผลการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

ที่มา  :  รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนฯ ส านักงาน ปปง. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ :  * ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นยอดวงเงินประมาณการรายจ่าย จ านวน ๔๕ ,๑๕๒ ,๔๐๐ บาทและที่ขออนุมัติ เพิ่มเติม  
 จ านวน ๒๘,๘๗๗,๒๐๕.๕๙ บาท รวมทั้งสิ้น ๗๔,๐๒๙,๖๐๕.๕๙บาท  

 

ตารางที่ ๕ สรุปโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 

ปีงบประมำณ หน่วยงำนภำยใน หน่วยงำนภำยนอก รวมวงเงินทั้งสิน้ 
โครงกำร วงเงินที่อนุมัติ โครงกำร วงเงินที่อนุมัติ โครงกำร วงเงินที่อนุมัติ 

๒๕๕๘ ๙ ๔๘,๒๓๗,๙๖๐ - - ๙ ๔๘,๒๓๗,๙๖๐ 
๒๕๕๙ ๘ ๑๕,๖๔๙,๙๗๕ ๒ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑๐ ๗,๒๔๙,๙๗๕ 
๒๕๖๐ ๗ ๓๒,๑๙๘,๔๒๐ ๒ ๔,๕๘๐,๖๕๐ ๙ ๓๖,๗๗๙,๐๗๐ 
๒๕๖๑ ๑๖ ๓๗,๙๖๗,๒๑๐ ๑๐ ๒๑,๐๕๖,๑๖๐ ๒๖ ๕๙,๐๒๓,๓๗๐ 
๒๕๖๒ ๑๙ ๔๖,๔๖๔,๒๖๐ ๓ ๙,๔๒๑,๒๐๐ ๒๒ ๕๕,๘๘๕,๔๖๐ 
รวม ๕๙ ๑๘๐,๕๑๗,๘๒๕ ๑๗ ๓๖,๖๕๘,๐๑๐ ๗๖ ๒๑๗,๑๗๕,๘๓๕ 

ที่มา  : ข้อมูลกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อมูลณ วันที ่๒๘ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 

หากพิจารณาในภาพรวมของงบประมาณที่สนับสนุนโครงการฯ พบว่า งบประมาณที่สนับสนุน
โครงการตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑ และข้อ ๒ มีสัดส่วนงบประมาณในช่วงปีดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ในขณะที่
งบประมาณที่สนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๗ และส าหรับโครงการที่ให้ 
การสนับสนุนและอนุมัติจัดสรรเงินในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แยกเป็น โครงการของส านักงาน ปปง.  
จ านวน ๕๙ โครงการ วงเงิน จ านวน ๑๘๐.๕๒ ล้านบาท โครงการหน่วยงานภายนอก จ านวน ๑๗ โครงการ 
วงเงินรวม ๓๖.๖๕ ล้านบาทแม้ว่าการสนับสนุนโครงการจะมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นทุกปีแต่ก็เป็นการขอรับ 
การสนับสนุนที่กระจุกตัวอยู่ เฉพาะในบางวัตถุประสงค์เท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโครงการ  
ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑ พบว่า จ านวนโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมาพบว่าโครงการตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑ มีจ านวนน้อย 

อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ มีความตระหนักและค านึงถึงผลกระทบต่อการด าเนินงาน เนื่องจาก
ตัวเลขยอดเงินฝากคงคลังสุทธิของกองทุนฯ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๑๔๓.๓๔ ล้านบาทซึ่งนับว่า
มีจ านวนไม่มากนัก ในขณะที่ในแต่ละปีกองทุนฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกองทุนฯ เฉลี่ยปีละประมาณ  
 

ปีงบประมำณ ประมำณกำรรำยจ่ำย ผลกำรใช้จ่ำยเงิน ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ 
๒๕๕๘ ๔๘,๒๓๗,๙๖๐.๐๐ ๔๗,๙๔๔,๕๒๐.๒๘ ๙๙.๓๙ ๒๙๓,๔๓๙.๗๒ ๐.๖๐ 
๒๕๕๙ ๔๒,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๑๘๔,๑๑๑.๕๒ ๓๘.๑๓ ๒๖,๒๕๕,๘๘๘.๔๘ ๖๑.๘๗ 
๒๕๖๐ ๔๑,๒๑๓,๙๒๐.๐๐ ๒๕,๕๘๙,๗๒๔.๐๐ ๖๒.๐๙ ๑๕,๖๔๒,๑๙๖.๐๐ ๓๗.๙๕ 
๒๕๖๑ ๗๔,๐๒๙,๖๐๕.๕๙* ๕๗,๕๗๘,๙๔๐.๕๙ ๗๗.๗๘ ๑๖,๔๕๐,๖๖๕.๐๐ ๒๒.๒๒ 

รวม ๒๐๖,๐๒๑,๔๘๕.๕๙ ๑๔๗,๒๙๗,๒๙๖.๒๙ ๗๑.๕๐ ๕๒,๕๔๙,๐๙๒.๘๐ ๒๕.๕๑ 



๑๘ 
๕๐ ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะในหมวดค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค ซึ่งบางปีมีการขออนุมัติงบประมาณ
เพ่ิมเติม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไม่เพียงพอส าหรับสนับสนุนโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุน 
เข้ามา อาทิ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้จ านวน ๔๕.๑๕ ล้านบาทและที่ขออนุมัติเพ่ิมเติม 
จ านวน ๒๘.๘๗ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗๔.๐๓ ล้านบาท และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจ านวน 
๕๗.๘๔ ล้านบาทแค่เพียงช่วงไตรมาสที่ ๑ – ๒ พบว่า มีจ านวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพ่ิมขึ้นและ 
ได้อนุมัติวงเงินไปแล้ว จ านวน ๕๕ ล้านบาท และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีกจ านวน ๘ โครงการ  
วงเงิน ๖.๘๘ ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะมีโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ เข้ามาอีก ดังนั้น 
กองทุนฯ อาจต้องเตรียมแผนรองรับในการบริหารโครงการและงบประมาณ และค านึงถึงสถานภาพ  
ในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการของกองทุนฯ ในระยะต่อไปด้วย 

๒.๒ สรุปผลกำรวิเครำะห์แบบส ำรวจควำมพึงพอใจฯ และแบบสอบถำมเกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์กองทุนฯ  
๒.๒.๑  ผลจากการส ารวจความความคาดหวัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ จ านวน ๕๒ ฉบับ แยกเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็น
หน่วยงานภายในส านักงาน ปปง. คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๐ และหน่วยงานภายนอก ร้อยละ ๒๓.๑๐ โดยมี
ผลสรุปในภาพรวม ดังนี้ 

 กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบส ารวจฯ มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระดับ “พึงพอใจมาก” ในทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 88.43 โดยด้านที่
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 97.86 ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอน ร้อยละ 92.68 ด้านการสื่อสาร/ข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 77.32 โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการส ารวจ สรุปประเด็น ดังนี้ 

๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน แนวทางการปฏิบัติของกองทุนฯ
โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการที่ให้เงินกองทุนอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

๒. ควรพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ งานทั้ ง ในเรื่ องกระบวนการ ขั้นตอนและ 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว เข้าใจ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๓. กองทุนฯ ถือเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความคาดหวังและมีความต้องการได้รับ  
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเติมเต็มให้การท างานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔. กองทุนฯ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน 
ในปีต่อ  ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง โดยขึ้นอยู่กับผลงานของโครงการที่ขอ หากด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ ผลลัพธ์
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และหากโครงการใดพิจารณาแล้วมีประโยชน์ ควรอนุมัติวงเงินตามที่ขอ กรณีที่
ใช้เงินไม่หมดก็ควรปรับลดหรือแนะน าแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการใช้เงินให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด  
  



๑๙ 
๒.๒.๒  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพ่ือประเมินการรับรู้ เข้าใจ และรับฟังข้อคิดเห็นที่มีต่อ

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก พันธกิจและยุทธศาสตร์กองทุนฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับเดิม) 
ประกอบด้วย ๓ ส่วน พบว่า ส่วนที่ ๑ การรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย 
มีการรับรู้ เข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๔ และ ร้อยละ ๓๑.๐๑ การรับรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังมีการรับรู้ 
ในประเด็นดังกล่าวน้อย ส่วนที่ ๒ ข้อคิดเห็นในประเด็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก และประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี ๒๕๖๑ พบว่า กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
๙๐.๙๔ เห็นว่ายังมีความเหมาะสม  และ ส่วนที่ ๓ ประเด็นปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT) กลุ่มเป้าหมาย  
ร้อยละ ๘๔.๓๓ เห็นด้วยกับปัจจัยสภาพแวดล้อม พร้อมทั้ง มีข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของกองทุนฯ  
ในประเด็น ดังนี้ 

- ควรพัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ 
- การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง 
- ควรมีการประสานความร่วมมือ/ประชาสัมพันธ์/อบรมให้ข้อมูลความรู้การด าเนินงาน 

ของกองทุนฯอย่างเนื่อง  

๒.๓  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมบันทึกข้อตกลงของทุนหมุนเวียนโดยกรมบัญชีกลำง 
ผลการประเมินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปีบัญชี ๒๕๖๑ อยู่ในระดับ

คะแนนเท่ากับ ๔.๖๙๑๔ คะแนน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่หากพิจารณาในภาพรวมของแต่ละด้าน 
นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่จะมีบางด้านที่ผู้ประเมินมีข้อสังเกตว่าสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้อีก ได้แก่  
การบริหารและพัฒนาทุนหมุนเวียน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในยังไม่มีการใช้ฐานข้อมูล
ของทุนหมุนเวียนในการก าหนดระดับโอกาส และผลกระทบตามแต่ละปัจจัยเสี่ยง และเรื่องแผนยุทธศาสตร์  
การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มองว่ายังไม่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงและสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของทุนหมุนเวียน การแปลงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ  
ไม่มีระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละแผนที่ก าหนด ท าให้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ถูกปรับลดคะแนนลง รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๖ ดังนี้ 

ตารางที่ ๖ แสดงการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
 

เกณฑ์กำรวัด 
กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรเงิน กำรสนองประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้ำนปฏิบัติกำร กำรบริหำรพัฒนำ
ทุนหมุนเวียน 

คะแนนถ่วง
น้ ำหนัก 

ปี ๒๕๕๘ - ๓.๙๔๔๐ ๔.๘๒๐๗ ๕.๐๐๐๐ ๔.๒๖๖๘ 
ปี ๒๕๕๙ - ๔.๓๙๖๐ ๔.๙๙๒๕ ๕.๐๐๐๐ ๔.๗๓๑๐ 
ปี ๒๕๖๐ - ๔.๒๖๖๗ ๔.๒๙๒๗ ๔.๔๒๐๐ ๔.๘๒๖๐ 
ปี ๒๕๖๑ - ๕.๐๐๐๐ ๔.๗๒๔๔ ๔.๓๘๔๕ ๔.๖๙๑๔ 

หมายเหตุ : การประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ของกรมบัญชีกลางและบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประเมินผล 

 

 



๒๐ 
๒.๔ ทิศทำง นโยบำยและแผนพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ในกรอบแนวทางที่  ๕  

การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล และกรอบแนวทางที่ ๖  การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

ตามข้อ ๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือจาก  
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบงานด้านการข่าว 
ที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร้างความร่วมมือ พัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม  
รวมทั้งจัดท าฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยง ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ  
อย่างเป็นระบบ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูล เพ่ือเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

๓) แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ส านักงาน ปปง.  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามาตรการเชิงป้องกันตามความเสี่ยงเพ่ือไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม 

องค์กรไม่แสวงหาก าไร (NPO) ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กระท าหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง เป้าประสงค์ ๑. การด าเนินงานด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง ๒. ภาคีเครือข่ายมี
ความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพ่ิมข้ึน ๓. สร้างมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบังคับใช้กฎหมายในการด าเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่
สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และการสนับสนุนการด าเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 
รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑. 
ผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินน าไปสู่การด าเนินคดีตามกฎหมาย  ๒. ผลการด าเนินคดีกับทรัพย์สินใน
ความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงมากขึ้น ๓. ยกระดับการด าเนินคดี
อาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพท าลายล้างสูง ๔. คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๕. ยกระดับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การกอ่การร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการด าเนินการกับทรัพย์สิน 
ที่เก่ียวกับการกระท าความผิดตามความเสี่ยง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับการด าเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 

 



๒๑ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/
ฐานข้อมูล)ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

๕) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยเกี่ยวข้องกับแผนงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงานที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยเน้นการบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และ  
การท างานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเกี่ยวข้องกับ
แผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความช านาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต 

๖) นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่เก่ียวข้องกับกองทุน ได้แก่  
 นโยบายที่ ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี การป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน 
และปราบปราม ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 
  



๒๒ 

              ส่วนที่ ๓ กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก
     ของกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

  

๓.๑ ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 

ความก้าวหน้างทางเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน 
การปฏิบัติของทุกองค์กร และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า และความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะกระบวนการสื่อสารและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว สะดวก
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ท าให้กองทุนฯ จ าเป็นต้องปรับตัว และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ 
การด าเนินงานทั้งในการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยและตอบสนองต่อการท างานของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
และเป็นสื่อกลางในการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ จึงจ าเป็นต้องน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบกระบวนงานของกองทุนฯ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๓.๒ ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน 
การทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้มีการวิเคราะห์

ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกองทุนฯ ดังนี้  
 

จุดแข็ง (Straight) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้ำนบุคลำกร 

๑. คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการเงิน การคลัง และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
งานของกองทุนฯ เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
กองทุนให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ที่มีความสามารถ 
ในการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน 
ให้เกิดความเหมาะสม คุ้มค่า เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ฯก่อนเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
พิจารณาอนุมัต ิ

๓. ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ ให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานกองทุนฯ โดยมีการติดตามและ
รายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

๔. บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถ
และเข้ า ใจ ในการด า เนินงานกองทุน รว มทั้ ง
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 

 
๑. การเสริมสร้างองค์ความรู้และการจัดการ

ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
กองทุนฯ ยังมีน้อยและมีการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็น
ระบบเท่าที่ควร ส่งผลต่อการสืบค้นเพ่ือหาข้อมูลใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  

๒. พนักงานกองทุนฯ บางส่วนควรเสริมสร้าง
ความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะความรู้เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ง เช่น ด้านนโยบายและ
แผน ด้านการวิ เคราะห์โครงการและแผนงาน 
ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
 
 

 

 



๒๓ 
จุดแข็ง (Straight) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้ำนปฏิบัติกำร 
๑. มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานของกองทุนฯ 

ที่ชัดเจน 
๒. บทบาทของกองทุนฯโดยใช้มาตรการทาง

การเงินสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่กลไก
งบประมาณปกติของภาครัฐไม่ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๓. มีเครื่องมือในการด าเนินงานของกองทุนฯ
ได้แก่ คู่มือ ข้อปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับ
การสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 

๔. มีการท างานเชิงรุก โดยมีการจัดสัมมนาฯ การ
ซักซ้อม ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ
อย่างต่อเนื่อง 

๕. มีแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

๖. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนฯ 
(ระบบติดตาม และบริหารจัดการบัญชี ในคดี  
(ส าหรับการบริหารงานกองทุน) 

๗. มีช่องทางการติดต่อ สื่อสารส าหรับประสานการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลาย 

 
๑. แผนการด า เนินการ ในระดั บปฏบิ ตั กิ า ร

(Roadmap) ยั งไม่ชัดเจนเท่าที่ ควร ส่ งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๒. ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล ยังไม่เป็นระบบ
เท่าท่ีควร 

ด้ำนกำรเงิน 
๑. มีงบประมาณของกองทุนฯที่จะสามารถ

จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนได้  
๒. มีมติคณะกรรมการกองทุนฯ ในการบริหาร

การเงินของกองทุนฯ ที่ชัดเจน  
๓. มีระบบบัญชีตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 

 
- 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
โอกำส (Opportunity) ภัยคุกคำม (Threat) 

๑. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีช่วยสนับสนุน        
การด าเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถด าเนินงาน 
ได้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางใน 
การปฏิบัติงาน 

๒. หน่วยงานภายนอกมีแนวโน้มให้ความสนใจและ
ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเพ่ิมสูงขึ้น จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนก าหนดแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือบริหารงบประมาณ
และโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่มี
เกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน โดยก าหนด
ตัวชี้วัด และความท้าทายในการปฏิบัติ ที่ต้องมีผลลัพธ์
ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นโอกาสของกองทุนฯ  
ในการพัฒนาและบริหารจัดการกองทุน ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

 
 
                             - 

 
 

  

 



๒๕ 

๓.๓  กำรวิเครำะห์ SWOT มำวิเครำะห์ในรูปแบบควำมสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix สามารถก าหนดกลยุทธ์การพัฒนากองทุนฯดังนี้ 
กลวิธีเชิงรุก 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) 
๑. คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้นโยบายและ

แนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ สามารถพิจารณาโครงการ

ท่ีเสนอขอรับเงินสนับสนุนให้เกิดความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ฯ 

๓. ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
กองทุนฯ โดยมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง 

๔. บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถและเข้าใจใน
การด าเนินงานกองทุน รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 

๕. มีแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ เป็นเครื่องมือส าคัญในการรองรับ 
การด าเนินงานของกองทุนฯ  

๖. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
มีความชัดเจน  

๗. มีเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลกองทุนฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานกองทุนฯ  

๘. งบประมาณกองทุนฯสามารถจัดสรรให้แก่หน่วยงานท่ีขอรับ
การสนับสนุนได้ และระบบบัญชเีป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 

๑. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีช่วยสนับสนุน        
การด าเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถด าเนินงาน 
ได้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางใน 
การปฏิบัติงาน 

๒. หน่วยงานภายนอกมีแนวโน้มให้ความสนใจและ
ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเพิ่มสูงขึ้น จ าเป็นต้องมี 
การวางแผนก าหนดแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือบริหาร
งบประมาณและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่มี
เกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน โดยก าหนด
ตัวชี้วัด และความท้าทายในการปฏิบัติ ที่ต้องมีผลลัพธ์
ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นโอกาสของกองทุนฯ ใน
ก า ร พัฒนาและบริ ห า ร จั ด ก า รกอ ง ทุ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
 

SO๑. ยกระดับการบริหารจัดการกอง ทุนฯ  
ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการด าเนินงานด้านป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 

  



๒๖ 
กลวิธีเชิงป้องกัน 

จุดแข็ง (Strengths) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
๑. คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้นโยบายและ

แนวทางการด าเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ สามารถพิจารณาโครงการ

ท่ีเสนอขอรับเงินสนับสนุนให้เกิดความเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ฯ 

๓.  ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
กองทุนฯ โดยมีการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเน่ือง 

๔. บุคลากรของกองทุนฯ มีความรู้ความสามารถและเข้าใจใน
การด าเนินงานกองทุน รวมทั้งรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 

๕. มีแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ เป็นเครื่องมือส าคัญในการรองรับ 
การด าเนินงานของกองทุนฯ  

๖. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
มีความชัดเจน 
๗. มีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนฯ  
๘. งบประมาณกองทุนฯสามารถจัดสรรให้แก่หน่วยงานท่ีขอรับ

การสนับสนุนได้ และระบบบัญชี เป็นไปตามมาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง 

 
 
                         - 

 
 
 

  



๒๗ 
กลวิธีเชิงแก้ไข 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 
๑. การเสริมสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ท่ีจ าเป็นต่อ 

การปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนฯ ยังมีน้อยและมีการจัดเก็บข้อมูล 
ยังไม่ เป็นระบบเท่าท่ีควร ส่ งผลต่อการสืบค้นเพื่อหาข้อมูลใน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ  

๒. พนักงานกองทุนฯ บางส่วนควรเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
โดยเฉพาะความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น ด้านการวิเคราะห์
โครงการและแผนงาน ด้านกฎหมาย และด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นต้น 

๓. แผนการด าเนินการในระดับปฏบิตักิาร(Roadmap) ยังไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

๔. ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล ยังไม่เป็นระบบเท่าท่ีควร 

๑. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีช่วยสนับสนุน        
การด าเนินงานของกองทุนฯ ให้สามารถด าเนินงาน 
ได้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางใน 
การปฏิบัติงาน 

๒. หน่วยงานภายนอกมีแนวโน้มให้ความสนใจและ
ต้องการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเพ่ิมสูงขึ้น จ าเป็นต้องมีการ
วางแผนก าหนดแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือบริหารงบประมาณ
และโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนที่
มีเกณฑ์การประเมินกองทุนหมุนเวียน โดยก าหนด
ตัวชี้วัด และความท้าทายในการปฏิบัติ ที่ต้องมีผลลัพธ์
ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นโอกาสของกองทุนฯ ใน
ก า ร พัฒนาและบริ ห า ร จั ด ก า รกอ ง ทุ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 
 

WO๑ส่งเสริมกระบวนการท างานผ่านระบบ/
เครืองที่ทันสมัย WO๒ 

WO๒ ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
WO๓  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ก อ ง ทุ น ฯ  
โดยเสริมสร้างความรู้ เฉพาะตามบทบาทและ
ลักษณะงาน และองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

  



๒๘ 
กลวิธีเชิงรับ 

จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงแก้ไขรับ (WT Strategy) 
๑. แนวทางการจัดท ากรอบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ

เพ่ือสนับสนุนโครงการยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อาจส่งผลกระทบต่อ
การบริหารงบประมาณที่ไม่สามารถสนับสนุนได้เพียงพอต่อความ
ต้องการหากมีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
จ านวนที่เพ่ิมข้ึนภายในปีนั้นๆ 

๒. โครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนไม่สอดคล้องและตรงตาม
วัตถุประสงค์ ต้องประสานปรับปรุงรายละเอียดส่งผลต่อกรอบเวลาและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 

๓. การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ส่งผล
ให้กองทุนฯ ยังไม่เป็นท่ีรู้จักเท่าที่ควร 

๔. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯเพื่อเพิ่มสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานยังมีน้อย  

๕. ขาดข้อมูลเชิ งสถิ ติ  เพื่ อรองรับการปฏิบั ติ งานหรือก าหนด 
แนวทางการพัฒนางานของกองทุนฯ  

๖.  การเสริมสร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุนฯ ยังมีน้อยและมีการจัดเก็บยังไม่
เป็นระบบเท่าที่ควร ส่งผลต่อการสืบค้นเพ่ือหาข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ  

 WT๑. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
จุดอ่อน และอุปสรรคท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานกองทุน 
 



๒๙ 

     ส่วนที่ ๔ แผนยทุธศำสตร์ ระยะยำว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ระยะยำว ๕ ป ี
                                 กองทนุกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
                                                           ฉบับทบทวน ประจ ำป ี๒๕๖๒ 

    
จากการวิเคราะห์และน าประเด็นต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว พบว่าต าแหน่งของกองทุนฯ ที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
ในระยะต่อไป ยังคงให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนาบทบาท และการสนับสนุนด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง  

ดั้งนั้น แผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๓ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังคงใช้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ฉบับเดิม ยังเป็นมาตรการและแนวทางที่สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนฯ ที่จะมุ่งเน้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ให้บรรลุได้ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของกองทุนฯ ได้ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ที่จะระบุแผนงาน/โครงการและงบประมาณของกองทุนฯ เพ่ือใช้ในการถ่ายทอดและ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
บัญชี ๒๕๖๓ ฉบับทบทวน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

๔.๑ วิสัยทัศน์  และตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

 

 
 

 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
เป้ำหมำย 

ระยะสั้น ระยะยาว ๓ - ๕ ปี 

๑. ระดับความส าเร็จในการสนับสนนุส่งเสริม
โครงการด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณท่ี
สนับสนุนส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ข้อ 
๑ หรือ ข้อ ๒  

ร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณท่ี
สนับสนุนส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ 
ข้อ ๑ หรือ ข้อ ๒  

๒. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุน
เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง 

  กองทุนฯ มีผลคะแนนการประเมิน
ตนเองไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด
ทุกด้านและมีระเบียบหลักเกณฑ์ท่ี
สอดคล้องกับกฎหมายหลัก 

กองทุนฯ มีผลคะแนนการประเมิน
ตนเองไม่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนด
ทุกด้านและมีระเบียบหลักเกณฑ์ท่ี
สอดคล้องกับกฎหมายหลัก 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)   : เป็นกองทุนที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มี
 ประสิทธิภาพและบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 



๓๐ 
๔.๒ พันธกิจ เป้ำหมำยหลัก ยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

เป้ำหมำยหลัก (Goal)  
๑. ระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๓. บุคลากรของกองทุนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและสามารถด าเนินงานกองทุนฯ ได้บรรลุตามภารกิจ 

 

พันธกิจ (Mission)  
๑. สนับสนุนส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพและ  

เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. ก าหนดนโยบายหรือแนวทางเพ่ือรองรับการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์   

๑. สนับสนุนส่งเสริมการขอรับเงินกองทุนฯเพ่ือประโยชน์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
กลยุทธ์ เพ่ิมขีดความสามารถในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
 

 
กลยุทธ์    เพ่ิมขีดความสามารถในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  การด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุเป้าหมายตอบสนองตามพันธกิจ 
กลยุทธ์   ๑. ทบทวน/จัดโครงสร้างการบริหารกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับภารกิจและตอบสนองต่อพันธกิจกองทุนฯ 

๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๓. ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กับการปฏิบัติงาน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง  
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์   บุคลากรมีศักยภาพสามารถด าเนินงานกองทุนฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ 
 พันธกิจที่ก าหนด 
กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ และเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 



๓๑ 
๔.๓  ควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ฯ กลยุทธ์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิต และผลลัพธ์ 

 

เป้ำประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร์ 

ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  สนับสนุนและส่งเสริมโครงกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

๑. สนับสนุนส่งเสริมการ
ขอรับเงินกองทุนฯ เพ่ือ
ประโยชน์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
แกห่น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

๑) ร้ อยละการให้ เงิ น
สนับสนุนโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ส่วนกองทุน 

๒) ร้ อยละความของ
แผนงานหรือโครงการที่
กองทุนฯใหเการสนับสนุน 

N/A N/A ๙๖ ๙๖ ๙๖ ส่วนกองทุน 

 ๓) ร้อยละของเรื่องที่ส่ง
ให้  ส านักงาน ปปง.หรือ
พนักงานอัยการ หรือเจ้า
พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น
ด าเนินการตามกฎหมายไม่
น้อยกว่า ๑ เรื่อง 

N/A ๕ ๕ ๕ ๕ ส่วนกองทุน 

 ๒. โครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

๓. ระดับความส าเร็จ
ของแผนงานหรือโครงการ
ที่กองทุนฯให้การสนับสนุน 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่วนกองทุน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 

การด าเนินงานกองทุนฯ 

บรรลุตามเป้าหมาย ตอบสนอง
ต่อพันธกิจ 

ระดับความส าเร็ จในการ
ด าเนินงานงานตามภารกิจท่ี
ก าหนด 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่วนกองทุน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓   เพ่ิมศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรกองทุนฯ ได้รับการ
พัฒนาความรู้และเพิ่มทักษะให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ
เป้าหมายของกองทุนฯ 

ร้อยละของบุคลากร
ก อ ง ทุ น ฯ ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
พัฒนาความรู้หรือทักษะ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ส่วนกองทุน 



๓๒ 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ฯ ฉบับทบทวน ประจ ำปี ๒๕๖๒ กับเป้ำประสงค์ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
สนับสนุนและส่งเสริม
โครงการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอก
เงิน 
 

   เพ่ิมขีดความสามารถ
ใ น ก า ร ส นั บ ส นุ น
ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น ก า ร
ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
 

   สนับสนุนงบประมาณ 
กองทุนฯ เพ่ือด าเนิน
โครงการด้ านการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น ให้ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของจ านวน
งบประมาณที่ ใ ห้
ก า ร ส นั บ ส นุ น
โครงการ 
 
 

๑. ร้อยละความส าเร็จ
ขอ งแผน ง าน  ห รื อ
โครงการที่กองทุนฯ 
ให้การสนับสนุน 
๒. ร้อยละ ๑๐ ของเรื่อง
ที่ท าการสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน
เพ่ื อส่ งให้ ส านั กงาน 
ปปง .หรื อพนั ก ง าน
อัยการ หรือเจ้าพนักงาน
สอบสวนด าเนินการตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ ไม่น้อย
กว่า ๑ เรื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกองทุน 
เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 

๑. ทบทวน/จั ดท า
โครงสร้างการบริหาร
กองทุนฯ ท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจและตอบสนอง
ต่อพันธกิจกองทุนฯ 

 

การด าเนินงานกองทุนฯ 
บรรลุตามภารกิจและ
เป้าหมายท่ีก าหนด  

๑ ครั้ง/ป ี

   

  ๑. โครงสร้างการบริหาร
กองทุนฯ มีความชัดเจน 
ครอบคลุมภารกิจอัตรา 
 ก าลังที่เหมาะสม 
  ๒. โครงสร้างกองทุนฯ
สามารถตอบสนองและ
บรรลุเป้าหมายตามพันธ
กิจที่ก าหนด 

๒.พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการกองทุนฯ 
 

ท บ ท ว น / จั ด ท า
แผนพัฒนรายสาขา
ตามภารกิจจ านวน 
๑ ครั้ง/ปี 

ก อ ง ทุ น ฯ  มี
แ ผ น พั ฒ น า เ ป็ น
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ี
ก าหนดและตอบสนอง
ตามเกณฑ์การประเมินผล
ก า ร ด า เนิ น ง าน ทุ น
หมุนเวียน 

 

 



๓๓ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 

  ๓. ทบทวน ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ง 
ร วม ท้ั งหลั ก เกณ ฑ์ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานกองทุนฯ 

กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่ง 
ร วม ท้ั งหลั ก เ ก ณ ฑ์ 
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิ บั ติ งานของ
ก อ ง ทุ น ฯ  ท่ี เ ป็ น
ปัจจุบัน 

มี ก า ร ท บ ท ว น
ปรับปรุ งกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่ ง  รวมท้ัง
หลักเกณฑ์ จ านวน  
๑ ฉบับ/ป ี

 

  มี ก า ร ป ร ะก า ศ ใ ช้
ก ฎ ห ม า ย  ระเบี ยบ 
ประกาศ หรื อ ค าสั่ ง 
รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆ  
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บก า ร
ปฏิบัติงานของกองทุนฯ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 

 
  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
บุ คลากรก อ ง ทุ น ฯ 
และเสริมสร้างองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

 
บุคลากรกองทุนฯ ได้รับ
การ พัฒนาความรู้
แ ล ะ เ พ่ิ ม ทั กษะให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุเป้าหมายของ
กองทุนฯ 

 
๑. จ านวนบุคลากร
กองทุนฯ ท่ีได้รับการ
พัฒนา 
๒. จ านวนหลักสูตร 
ท่ีเข้ารับการอบรม 

 
   บุคลากรกองทุนฯ  
ที่ เ ข้ า รั บการ พัฒนา
ค ว า ม รู้ ห รื อ ทั ก ษ ะ 
ที่เกี่ยวข้องสามารถน า
ความรู้ และทั กษะที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางาน/ปรั บปรุ ง
ขั้นตอนการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

  

 



๓๔ 

 
แผนที่ยุทธศำสตร์กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
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ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ : สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓  :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ  
  อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
กองทุนกองทุนฯเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 
  

๓. สนับสนุนและส่งเสริมการขอรับเงินกองทุนฯเพื่อประโยชน์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 

 

การด าเนินงานกองทุนฯ บรรลุเป้าหมายตอบสนองตามพันธกจิ บุคลากรมีศักยภาพสามารถด าเนนิงานกองทนุฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและพันธกจิทีก่ าหนด 

กำรสนับสนุนโครงกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
๓.  เพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันและ
  ปราบปรามการฟอกเงิน 
๔.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานสนับสนุนโครงการ
  แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

พัฒนำระบบงำนเพ่ือบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 
๑. ทบทวน/จัดโครงสร้างการบริหารกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
ตอบสนองต่อพันธกิจกองทุนฯ 
๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๓. ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรกองทุนอย่ำงต่อเนื่อง 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ และเสริ มสร้ าง 
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 

กำรบริหำรงำนกองทุนฯ บรรลุเปำ้หมำยตำมพันธกิจ ศูนย์กลำงข้อมูลและคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 

โครงสร้ำงกำรบริหำรและด ำเนินงำนกองทุนฯ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกองทุน 

- ระบบสารสนเทศเพือ่รองรับขอ้มูลทางการเงินและบัญชี 
- ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติและรายงานและติดตาม 

ประเมินผลโครงการ 
- ระบบสารสนเทศเพือ่รองรับการประชาสมัพันธเ์ผยแพรก่ารด าเนนิงานกองทนุฯ 



๓๕ 

                        ส่วนที่ ๕ กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์กองทุนฯ สู่กำรปฏิบัติ :  
                                                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๓ 

    

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นต้องมีการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ที่ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
เพ่ือผลักดันการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

๕.๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับทบทวน) 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กลยุทธ์  เพ่ิมขีดความสามารถในการสนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
1. สนับสนุนโครงการ
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

๑. เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมโครงการ
ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงินแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. เพ่ือให้การ
สนับสนุนเงินของ
กองทุนฯ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
จัดตั้ง และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 กองทุนฯ สามารถ
บริหารงบประมาณ
และโครงการด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ได้บรรลุเป้าหมาย
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
การจัดตั้ง 

๑. แจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายในเพ่ือเสนอ
โครงการขอรับการ
สนับสนนุจากกองทุนฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๒. ด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ
ที่ขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนฯ  
ตามข้ันตอน 
๓.  ติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงาน
สนับสนนุโครงการต่อ
คณะกรรมการกองทุนฯ 
๔. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานสนับสนุน
โครงการประจ าป ี
๒๕๖๓ 

 

            - ส่วนกองทุน ๑. ร้อยละของ
การให้เงิน
สนับสนุนโครงการ
ที่ขอรับการ
สนับสนุนจาก
กองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 
2563 
๒. ร้อยละ
ความส าเร็จ 
ของแผนงาน 
หรือโครงการ 
ที่กองทุนฯ  
ให้การสนับสนุน 
๓. ร้อยละ 
ของเรื่องที่ส่งให้
ส านักงาน ปปง.  
หรือพนักงาน
อัยการ หรือเจ้า
พนักงานสอบสวน
ด าเนินการตาม 
 



๓๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

                  กฎหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10  
ของเรื่องที่
ด าเนินการสืบสวน
สอบสวน ทั้งนี้  
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ทบทวน/จัดท าโครงสร้างการบริหารกองทุนฯ ทีส่อดคล้องกับภารกิจและตอบสนองต่อพันธกิจกองทุนฯ 
๒. การพัฒนา
โครงสร้างและ
อัตราก าลัง  

เพ่ือให้กองทุนฯ มี 
โครงสร้างการบริหาร
และอัตราก าลัง
ส าหรับขับเคลื่อน 
การด าเนินงานของ
กองทุนฯ ได้อย่างม ี
ประสิทธภิาพ 

กองทุนฯ  มีโครงสร้าง
และอัตราก าลังที่
เหมาะสม ส่งผลให้
ด าเนินงานกองทุนฯ 
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ 
และรวบรวมข้อมูล
ที่เก่ียวข้อง  
๒.จัดท า/ทบทวน
โครงสร้างการบริหาร 
๓. เสนอผู้บรหิาร
กองทุนฯ เห็นชอบผล
การจัดท า/ทบทวน
โครงสร้างการบริหาร
กองทุนฯ 
๔. เสนอ ลปง. และ
คณะกรรมการกองทุนฯ
เห็นชอบผลการจัดท า/
ทบทวนโครงสร้าง 
การบริหารกองทุนฯ 

            - ส่วนกองทุน ระดับความส าเร็จ
ใน การทบทวน/
จัดท าโครงสร้างการ
บริหารและกรอบ
อัตราก าลัง 
ที่เหมาะสมของ
กองทุนฯ 



๓๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

3. การวัดและ
ประเมินผล
พนักงานกองทุนฯ 

เพ่ือให้กองทุนฯ 
มีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
ที่เป็นระบบ และ 
มีประสิทธิภาพ 

๑. กองทุนฯ มีระบบ
การประเมินผล
ปฏิบัติงานรายบุคคล 
ท่ีชัดเจน และ
สอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมินผล 
๒. บุคลากรได้รับ
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ท่ีเป็นระบบ และ
เป็นธรรมเพ่ือจูงใจ 
ให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๑. พิจารณาภารกิจ 
และกฎระเบียบ 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
๒. ก าหนด/จัดท า
ตัวชี้วัดรายบุคคล
ของพนักงานกองทุน 
๓. ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ตามตัวชีว้ัดรายบุคคล
ที่ก าหนด 
๔. ผู้บังคับบัญชา 
ให้ความเห็นชอบ 
การเสนอผล 
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
๕. เสนอผลการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ของพนักงานกองทุนฯ 
ต่อ ลปง. 
 
 

              - ส่วนกองทุน 
 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท า
ระบบประเมินผล 
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
กองทุน 

 

 



๓๙ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
4. ทบทวน/จัดท า
แผนปฏิบัติการ  
ระยะยาว (๓ – ๕ ปี)
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2564 

๑. เพ่ือทบทวน
วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และ 
กลยุทธ์ของกองทุนฯ
ให้สอดคล้องกับ  
สถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนไป 
๒. เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี โดย
ระบุโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือขับเคลื่อน 
สู่การปฏิบัติ  

กองทุนฯ มี
แผนปฏิบัติการ  
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
ที่น าไปสู่ 
การบรรลุ
เป้าหมาย และ
พันธกิจ 
ของกองทุนฯ 

๑. ศึกษารวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์
สถานะ และทิศทาง 
การด าเนินงานกองทุนฯ 
๒. ทบทวน/จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
๓. ก าหนดทิศทาง
และเป้าประสงค์ 
ที่สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ฯ 
๔.จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๔ 
 

            - ส่วนกองทุน 1. ระดับ
ความส าเร็จ
ทบทวน/จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว (3-5 ปี) 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
2564 
2. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
การกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 
2563 และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๔ 

 

 

 

 



๔๐ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

   ๕. เ สนอ ลปง. และ 
คณะกรรมการกองทุนฯ 
พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ 
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญช ี๒๕๖๔ 

               

5. ทบทวน/จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๕ ปี 

เพ่ือปรับปรุง/
ก าหนดทิศทาง
แผนพัฒนาด้าน
ดิจิทัล ระยะ ๕ ปี 
ส าหรับใช้เป็น
กรอบแนวทาง 
ในการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
ด้านดิจิทัล 
ของกองทุนฯ 

กองทุนฯ มี
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๕ ปี 

๑. รวบรวมผล 
การด าเนินงาน 
ด้านดิจิทัลกองทุนฯ
สถานะปัจจุบัน 
และปัญหาที่ผ่านมา
๒. ทบทวนแผนพัฒนา
ดิจิทัลและแผน 
ปฏิบัติการสารสนเทศ
กองทุนฯ 
๓. จัดท าแผนพัฒนา
ดิจิทัล/แผนปฏิบัติการ
สารสนเทศกองทุนฯ 
๔.เสนอต่อ ลปง. 
 

            - ส่วนกองทุน ระดับความส าเร็จ
ในการทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2562 – 
2566) 

 

 

 



๔๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

6. จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2564 

เพ่ือจัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 

มีการจัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 

๑. จัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร ์
ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล และ
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 
๒. เสนอแผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีต่อผู้บริหาร
กองทุนฯ 
๓. เสนอ ลปง. 
และคณะกรรมการ
กองทุนฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
๔. เผยแพร่แผน 
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ  
ให้บุคลากร 
กองทุนฯ ทราบ 

             - ส่วนกองทุน  ระดับความส าเร็จ 
การจัดท า/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๔ 

 

 

 

 



๔๒ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

7. การบริหาร
ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 

เพ่ือป้องกัน ลด 
และจัดการความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสม 
สามารถควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ 

กองทุนฯ สามารถ
จัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้ 

๑. ระบุความเสี่ยง/
ประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง
๒.จัดท าแผนการ
บริหารความเสี่ยง 
๓.  ด าเนินการตามแผน 
๔. ติดตามประเมินผล
และรายงาน 

            - ส่วนกองทุน ระดับความส าเร็จ
ในการบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ที่สามารถลด 
ปัจจัยเสี่ยง 
ได้ตามเป้าหมาย 

8.จัดท ารายงาน
ประจ าปี 2562 
ของกองทุนฯ 

๑. เพ่ือรวบรวมผล
การด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ 
และรายงานด้าน
การเงินของกองทุนฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา 
ได้รับทราบ 
๒. เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลส าหรับ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 

กองทุนฯ มีรายงาน 
ผลการด าเนินงาน
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ 

๑.รวบรวมข้อมูล 
การด าเนินงานกองทุนฯ  
ในรอบปีที่ผ่านมา 
๒.จัดท าข้อมูลผล
การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
๓. เสนอ (ร่าง)  รายงาน
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
ต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการกองทุนฯ  
ให้ความเหน็ชอบ 
๔.จัดท ารายงาน
ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
ฉบับสมบูรณ์ 
 

            ๒๐,๐๐๐ ส่วนกองทุน ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท ารายงาน
ประจ าปี 2562 
ของกองทุนฯ 

 

 



๔๓ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

9. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงานของ
กองทุนฯ 

 ๑. เพ่ือพัฒนา
ระบบข้อมูล 
ตามภารกิจ 
ของกองทุนฯ 
ให้เป็นระบบเพ่ือ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ  
 ๒. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
กองทุนฯ และผู้มี
ส่วนได้สว่นเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูล 
และน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

กองทุนฯ มีระบบ
ฐานข้อมูลที่ครบถ้วน 
ชัดเจนและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการด าเนินงาน
และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
กองทุนฯ และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.  ศึกษาวิเคราะห์ 
และระบุผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจาก
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
๒. สรปุผลการจัดเก็บ
ข้อมูล ระบุ
แบบจ าลองใน 
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
๓.  ประเมิน GAP 
ส ารวจความต้องการ
และความคาดหวัง 
๔.  จัดท าแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลฯ  
ระยะยาว และระยะสั้น 
5. ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 
 
 
 
 

    
 

        - ส่วนกองทุน ระดับ
ความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือ
จัดเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ 

 

 



๔๔ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

10.จัดท าแผน 
การจัดกิจกรรมเพื่อ 
ประชาสัมพันธ์ 
กองทุนฯ 

เพ่ือจัดท าแผน 
การด าเนินงาน
ของกองทุนฯ  
ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ/กลุ่มเป้าหมาย 
และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

กองทุนฯ มีแผน 
การด าเนินงาน 
เพ่ือเผยแพร่ 
สร้างความรู้  
ความเข้าใจที่ชัดเจน 
ตอบสนอง 
ต่อกลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

๑. ศึกษา รวบรวม
ข้อมูลภารกิจเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจกับ 
กลุ่มเป้าหมายของ
กองทุนฯ 
๒. จัดท าแผนการ 
จัดกิจกรรมเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์ 
กองทุนฯ 
3. ด าเนินการตาม
แผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ  

             ๘๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท าแผน 
การจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 
๒. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
ตามแผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 

กลยุทธ์ที่ ๓ ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  หรือ ค าสั่ง  รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

11. ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ  ประกาศ  หรือ 
ค าสั่ง  รวมทั้งหลักเกณฑ์
ต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ  ให้เป็น
ปัจจุบัน 

๑. เพ่ือทบทวน
ตรวจสอบข้อมูล
ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ  หรือ 
ค าสั่ง  หลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับกองทุนฯ   
 
 

กองทุนฯ มี
กฎหมาย ระเบียบ  
ประกาศ หรือ 
ค าสั่ง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่ชัดเจนสามารถ 

1. ตรวจสอบ 
ข้อมูลด้านกฎหมาย 
ระเบียบ  ประกาศ 
หรือ ค าสั่ง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่างๆ  
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 

            - ส่วนกองทุน 
 

จ านวนกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ  
หรือ ค าสั่งรวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
 

 



๔๕ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรมย 

ช่วงเวลาการด าเนินงาน 
งบประมาณ หน่วยงานผู้

ที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดและ 
ค่าเกณฑ์วัด ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

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

 ๒. ปรับปรุงข้อมูล
กฎหมาย ระเบียบ  
ประกาศ หรือ ค าสั่ง 
รวมทั้งหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับกองทุนฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

น าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 
อย่างถูกต้อง 

๒.ปรับปรุงข้อมูล
ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ 
หรือ ค าสั่ง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่างๆ
ของกองทุนฯ ให้
เป็นปัจจุบัน 

            - ส่วนกองทุน 
 

ของกองทุนฯ  
ที่ได้มีการ
ประกาศใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เพิ่มศักยภาพบุคลากรของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพบคุลากรกองทุนฯ และเสริมสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
12. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ 
องค์ความรู้ 
ในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร
กองทุนฯ 

เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ และพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากร
กองทุนฯ 

บุคลากรกองทุนฯ 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ 
ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเป้าหมาย
ของกองทุนฯ 

1.ส ารวจความ 
ต้องการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากร 
2.ก าหนดหลักสูตร 
/องค์ความรู้ที่จ าเป็น 
3. จัดท าแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างความรู้
แก่บุคลากรกองทุนฯ
4.ด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนด 

            ๕๐,๐๐๐ ส่วนกองทุน 
 

ร้อยละของบุคลากร
กองทุนฯ ที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้
หรือทักษะ 
ที่เก่ียวข้อง 

  



๔๖ 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเกณฑ์วัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2563 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนและส่งเสริมโครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กลยุทธ์ที่  :  
เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการสนับสนุนส่งเสริม
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม 
การฟอกเงิน 

สนับสนุน
งบประมาณ
กองทุนฯ เพ่ือ
ด าเนินโครงการ
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน
ให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

1. สนับสนุน
โครงการด้าน
การป้องกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน 

1. ร้อยละ 
ของการให้เงิน
สนับสนุนโครงการ
ที่ขอรับสนับสนุน 
จากกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 
2563 
2. ร้อยละ

ความส าเร็จ
ของแผนงาน 
หรือโครงการ
ที่กองทุนฯ ให้
การสนับสนุน 
๓. ร้อยละของ

เรื่องที่ส่งให้
ส านักงาน ปปง.  
หรือพนักงาน
อัยการ หรือเจ้า
พนักงาน
สอบสวน
ด าเนินการ
ตามกฎหมาย 

92 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

6 

94 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 

7 

96 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

8 

98 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

9 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

10 
 

เชิงปริมาณ :   
ร้อยละของจ านวน
งบประมาณท่ีให้
การสนับสนุน
โครงการ 
เชิงคุณภาพ :   
1. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
แผนงาน หรือ
โครงการที่กองทุนฯ 
ให้การสนับสนุน 
2. ร้อยละ 10   
ของเรื่องที่ท าการ
สืบสวนสอบสวน 
รวบรวมพยานหลักฐาน
เพ่ือส่งให้ส านักงาน 
ปปง.หรือพนักงาน
อัยการ หรือเจ้า
พนักงานสอบสวน
ด าเนินการตาม
กฎหมาย ทั้งนี้  
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 



๔๗ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10  
ของเรื่องที่

ด าเนินการ
สืบสวนสอบสวน 
ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 
1  เรื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ 1 :
ทบทวน/จัดท า
โครงสร้างการบริหาร
กองทุนฯ ทีส่อดคล้อง
กับภารกิจและ
ตอบสนองต่อพันธกิจ
กองทุนฯ 
 

การด าเนินงาน
กองทุนฯ บรรลุ
ตามพันธกิจ และ
เป้าหมายที่ก าหนด 

2.การพัฒนา
โครงสร้าง และ
อัตราก าลัง 

ระดับความส าเร็จ
ในการทบทวน/
จัดท าโครงสร้าง
การบริหาร และ
กรอบอัตราก าลัง
ที่เหมาะสม
ของกองทุนฯ 

ไม่มีการ
ทบทวน/
จัดท า
โครงสร้าง
การบริหารงาน
กองทุนฯ 
 

มีการจัดท า/
ทบทวน
โครงสร้าง
การบริหารงาน
กองทุนฯ 

ทบทวนโครงสร้าง
การบริหารงาน
กองทุนฯ สร้าง
การบริหาร
กองทุนฯ 

เสนอผู้บริหาร
กองทุน
เห็นชอบผล
การจัดท า/
โครงการสร้าง
การบริหาร
กองทุนฯ 

เสนอ คกก.
กองทุนฯ 
เห็นชอบผลการ
จัดท า/ทบทวน
โครงสร้าง 
การบริหาร
กองทุนฯ 

เชิงปริมาณ : 
1 ครั้ง/ป ี
เชิงคุณภาพ :  
1. โครงสร้างการบริหาร
กองทุนฯ มีความชัดเจน 
ครอบคลุมภารกิจ 
อัตราก าลังที่เหมาะสม 
2. โครงสร้างกองทุนฯ
สามารถตอบสนอง
และบรรลุเป้าหมาย
ตามพันธกิจที่ก าหนด 

3.การวัด และ
ประเมินผล
พนักงานกองทุนฯ 

ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท า
ระบบประเมินผล 
การปฏิบัติของ
พนักงานกองทุนฯ 

ไม่มีการจัดท า 
ตัวชี้วัด 
รายบุคคล
ของพนักงาน
กองทุนฯ 

มีการจัดท า
ตัวชี้วัด
รายบุคคล
ของพนักงาน
กองทุนฯ 

ตัวชี้วัดรายบุคคล
ของพนักงาน
กองทุนฯ ได้รับ
ความเห็นชอบ
จากผู้บริหาร
กองทุนฯ 

มีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัด
รายบุคคล
ของพนักงาน
กองทุนฯ  

เสนอผล 
การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
กองทุนฯ  
ต่อ ลปง. 

เชิงปริมาณ :  
2 ครั้ง/ป ี
เชิงคุณภาพ :   
การประเมินผลการ
ปฏิบัติตามตัวชี้วัด



๔๘ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 

รายบุคคลที่ชัดเจน 
เป็นธรรมตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานกองทุนฯ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ 2 : 
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการกองทุนฯ 
 

 4. ทบทวน/จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 ปี 
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2564 

1. ระดับ
ความส าเร็จ
ทบทวน/จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 ปี และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญช ี
2564 
 
2. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
การกองทุนฯ 
ประจ าปีบัญชี 
2563 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
มีองค์ประกอบ
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 
 
 

60 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว  หรือ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 
 
 

70 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 
 
 

80 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว หรือ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญช ี
มีคุณภาพ 
และสามารถ
น าไปใช้ได้จริง
ในทางปฏิบัต ิ
 

 

90 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว  และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญช ี 
มีคุณภาพและ
สามารถน าไปใช้
ได้จริงในทาง
ปฏิบัติ 
 
 

100 

เชิงปริมาณ :   
แผนปฏิบัติการ
ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 
2565) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 2564 
จ านวน 1 แผน 
เชิงคุณภาพ :   
1. แผนปฏิบัติการ 
ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2565)  
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญชี 
2564 มีคุณภาพ 
และสามารถน าไปใช้ได้
จริงในทางปฏิบัติ 
2. การด าเนินการ
ตามแผนได้ร้อยละ 100 
 
 
 



๔๙ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 

5. ทบทวน/
จัดทแผน
ปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 5 ปี 

ระดับความส าเร็จ
ในการทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2562 – 
2566) 

ศึกษารวบรวม
ข้อมลู
สถานภาพ 
และการ
ด าเนินงาน
ด้านดิจิทัล 
ของกองทุนฯ 

วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ด้านดิจิทัล 
ของกองทุนฯ 

ทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 5 ปี
ที่ตอบสนอง 
และสนับสนุน
ต่อแผน
ยุทธศาสตร์  
ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ 
รวมทั้งกลยุทธ์
ของทุน
หมุนเวียน 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 
5 ปี ได้รับ
ความเห็นชอบ
จาก ลปง. 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ระยะ 
 5 ปี ได้รับ
ความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ
กองทุนฯ 
 

เชิงปริมาณ :   
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2566) 
(ฉบับทบทวน 2563)
และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล ประจ าปีบัญช ี
จ านวน 1 แผน 
เชิงคุณภาพ :   
แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2562 – 2566) 
(ฉบับทบทวน 2563) 
มีองค์ประกอบครบถ้วน
ชัดเจน น าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

  6. จัดท า/
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2564 

ระดับ
ความส าเร็จแผน
ยุทธศาสตร์ 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2564 

ไม่มีการจัดท า/
ทบทวนแผน 
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 
 

จัดท า/ทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์
หรือ
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2564 
ได้แล้วเสร็จ 

จัดท า/ทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2564 
ได้แล้วเสร็จ 

แผนยุทธศาสตร์
และ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
บัญชี 2564 
ได้รับความ
เห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ 
กองทุนฯ 

มีการสื่อสารให้
ผู้บริหาร และผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
แผนยุทธศาสตร์
และ 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญช ี
2564 

เชิงปริมาณ :  
แผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารทรัพยากร
บุคคล และ
แผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีบัญชี 2564 
จ านวน 1 แผน 
เชิงคุณภาพ : 
ก าหนดโครงการ/
หลักสูตรการอบรมเพ่ือ



๕๐ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 

พัฒนาทักษะสมรรถนะ
และองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างน้อย  
1 หลักสูตร/ปี 

  7. การบริหาร
ความเสี่ยง
และควบคุม
ภายใน 

ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการบริหาร
ความเสี่ยง 
และการควบคุม
ภายใน ที่สามารถ 
ลดปัจจัยเสี่ยง
ได้ตามเป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ด าเนินงาน 
ได้ตามแผน
บริหารความ
เสี่ยงได้ 

สามารถ
ด าเนินงาน
ตามแผน
บริหารความ
เสี่ยงได้
มากกว่า 
ร้อยละ 50 
ของแผน 

ด าเนินงาน
ตามแผน
บริหารความ
เสี่ยงได้ครบถ้วน 
ครบทุกปัจจัย
เสี่ยง 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ
ความเสีย่ง
ระดับองค์กร
ลดลงได้
มากกว่า 
ร้อยละ 50 
ของเป้าหมาย
รวมตามแผน 
ความเสีย่ง  

ครบถ้วนตาม
ระดับ 3 และ
ระดับความ
รุนแรงของ
ปัจจัยทุกปัจจัย
เสี่ยงสามารถ
ลดลงได้ตาม
เป้าหมาย 
ที่ก าหนด 

เชิงปริมาณ :   
แผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
ประจ าปีบัญชี 2564 
จ านวน 1 แผน 
เชิงคุณภาพ :   
แผนบรหิารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 
มีการก าหนดแผนงาน
ครบถ้วนทุกปัจจัย
เสี่ยงระดับองค์กรและ
สามารถลดระดับความ
รุนแรงของปัจจยัเสี่ยง
ได้ตามเป้าหมาย 

8. จัดท ารายงาน
ประจ าปี 2562  
ของกองทุนฯ 

ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการจัดท า
รายงานประจ าป ี
2562  
ของกองทุนฯ 

รวบรวม
สังเคราะห์
ข้อมูลการ
ด าเนินงาน
และผลการ
ปฏิบัติงานใน 
รอบปีที่ผ่านมา 

จัดท าข้อมูล
ผลการ
ด าเนินงาน
ตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ าปี
บัญชี 2562 

รายงานประจ าป ี
2562 กองทุนฯ 
มีข้อมูลที่แสดง
ถึงผลการ
ด าเนินงานของ
กองทุนฯ  
 

รายงาน
ประจ าปี 
2562  
กองทุนฯ  
มีองค์ประกอบ 
ส าคัญ 
ครบถ้วน  

เสนอ ลปง. และ
คณะกรรมการ
กองทุนฯ 
 

เชิงปริมาณ :  
รายงานประจ าปี2562  
จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ :  
1.รายงานประจ าปี 
2562 มีองค์ประกอบ



๕๑ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 

ส าคัญที่แสดงถึงผล 
การปฏิบัติงานกองทุนฯ  
2.สามาถน าไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

  9. การพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูล
สารสนเทศ
เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ 

๑.  ศึกษา
วิเคราะห์ และ
ระบุผลผลิต 
ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบจาก
วัตถุประสงค์
จัดตั้ง 
 

๒. สรปุผล 
การจัดเก็บ
ข้อมูล ระบุ
แบบจ าลองใน 
การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
 

๓.  ประเมิน 
GAP ส ารวจ
ความต้องการ
และความ
คาดหวัง 
 

๔.  จัดท า
แผนพัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูลฯ  
ระยะยาว 
และระยะสั้น 
 

5. ด าเนินการ
ตามแผน 
ปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

เชิงปริมาณ : 
แผนพัฒนาระบบ
ระบบฐานข้อมูลฯ  
ระยะยาว (3-5 ปี)  
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบัญช ี2563 
จ านวน 1 แผน 
เชิงคุณภาพ : 
แผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ กองทุนฯ 
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน ชัดเจน 
น าไปสู่การปฏิบัติได้
จริง 

10. แผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 

1. ระดับ
ความส าเร็จ
ของการจัดท า
แผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือ

จัดท า
แผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 
 

เสนอ ลปง. 
เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 
แผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือ 

จัดท า 
โครงการ/
กิจกรรมภายใต ้
แผนการจดั
กิจกรรมฯ 
 

กิจกรรมตามแผน
ประชาสัมพันธ์
ได้ครบตาม
เป้าหมายที่
ก าหนด 
 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนการจดั
กิจกรรมเพ่ือ 

เชิงปริมาณ : 
แผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ  
ประจ าปีบัญชี 2564 
จ านวน 1 แผน 



๕๒ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 

ประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 
2. ร้อยละ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ 
ตามแผน 
การจัด
กิจกรรมเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 

 
 

60 

ประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ 
 

70 

 
 

80 
 

 
 

90 

ประชาสัมพันธ์ฯ
ได้ครบตาม
เป้าหมาย 
 

100 

เชิงคุณภาพ :   
รอ้ยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการ
ตามแผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 
ได้ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที่ 3 : 
ทบทวน ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ หรือ ค าสั่ง  
รวมทั้งหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ  หรือ ค าสั่ง  
รวมทั้งหลักเกณฑ์
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ  ที่เป็น
ปัจจุบัน 

11. ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ  
หรือ ค าสั่ง  
รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ  
ให้เป็นปัจจุบัน 

 จ านวน กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ  
หรือ ค าสั่ง  
รวมทั้ง
หลักเกณฑ์
ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
กับการ
ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ ที่ได้มี
การประกาศใช ้

ไม่มีการ
ประกาศใช้ 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ประกาศ  หรือ 
ค าสั่ง  รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง กับ
การปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ 

- - - มีการประกาศ ใช้ 
กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ  หรือ 
ค าสั่ง  รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่างๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง กับ
การปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ 
จ านวน 1 ฉบับ 

เชิงปริมาณ :  
 1 ฉบับ/ปี 
เชิงคุณภาพ :  
มีการประกาศใช้
กฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ หรือ ค าสั่ง 
รวมทั้งหลักเกณฑ์
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน 
ของกองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ : 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองทุนฯ 

บุคลากรกองทุนฯ 
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และเพ่ิม

12. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
และองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละของ
บุคลากร
กองทุนฯ  
ที่ได้รับ 

80 85 90 95 100 เชิงปริมาณ :  
1. จ านวนบุคลากร
กองทุนฯ ที่ได้รับ 
การพัฒนา 



๕๓ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเกณฑ์วัด 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1 2 3 4 5 

และเสริมสร้างองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ทักษะให้สามารถ
ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
และบรรลุ
เป้าหมายของ
กองทุนฯ 

ของบุคลากร
กองทุนฯ 

การพัฒนา
ความรู้หรือทักษะ 
ที่เก่ียวข้อง 

2. จ านวนหลักสูตร 
ที่เข้ารับการอบรม 
เชิงคุณภาพ :
บุคลากรกองทุนฯ  
ที่เข้ารับการพัฒนา
ความรู้หรือทักษะ 
ที่เก่ียวข้องสามารถ
น าความรู้และทักษะ
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนางาน/
ปรับปรุงขั้นตอน
การท างานให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 


