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บทคัดย่อ 
  ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) เป็นหน่วยงำนบังคับใช้
กฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงที่มี
บทบำทในกำรด ำเนินงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมโดยอำศัยมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ 
เพ่ือตัดวงจรอำชญำกรรมกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน หรือสกัดกั้นกำรน ำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิด 
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำนโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ อำทิ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ส ำนักงำน ปปง. มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในประเด็นที่ส ำคัญ
รวมทั้ง แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน มีประสิทธิภำพ โปร่งใส 
ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ นอกจำกนั้นส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำท
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนระบบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิ น และกำรต่อต้ำน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism 
(AML/CFT) ของประเทศไทย ทั้ งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน AML/CFT ของประเทศไทย เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
  ผลจากการประเมินสถานการณ์ภายนอก และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT Analysis)  
เมื่อน ามาประมวลความสอดคล้อง (TOWS Analysis) ท าให้ได้ประเด็นส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก 
โดยให้ความส าคัญเพ่ือให้มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน AML/CFT และผ่านการประเมินมาตรฐานสากล น ามาึ ่ง
การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก และยุทธศาสตร์ โดยวิสัยทัศน์ของหน่วยคือ “องค์กรที่เป็นมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับในระดับสากล” ทั้งนี้เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการ AML/CFT ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
มุ่งเน้นการด าเนินการเพ่ือสกัดกั้นการน าทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดไปใช้ประโยชน์ อันถือเป็นการ 
ตัดวงจรและลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชน  
มีความสุข ตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และมีแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน ปปง. 
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประกอบด้วย  ๓ ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร
ป้องกันให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล และยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล  

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักงาน ปปง.จ งให้ความส าคัญ กับการ
สร้างและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ส านักงาน ปปง.แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการ
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปี การรายงานผลตามรายไตรมาสและประจ าปี การติดตามผลตามตัวชี้วัด 
และประเมินผลต่อไป 
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ค าน า 

  ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ( ส ำนักงำน ปปง.) ในฐำนะหน่วยงำนหลัก 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและ  
กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน AML/CFT ของ
ประเทศไทยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับยุทธศำสตร์นโยบำยระดับสูง และ
มำตรฐำนสำกล  โดยเน้นกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำแผนเพ่ือยกระดับ
กำรขับเคลื่อน และกำรก ำกับติดตำมผลที่สะท้อนประโยชน์สุขของประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำหรับกำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์ของ ส ำนักงำน ปปง. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นกำรด ำเนินงำนที่มีกรอบ กำรก ำหนด
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนยุทธศำสตร์ฯ  

ส ำนักงำน ปปง. หวังว่ำ แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน ปปง. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
จะเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดท ำแผนงำนและกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
โครงกำร เพ่ือบูรณำกำรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องในมิติเป้ำหมำย โครงกำร งบประมำณ 
บุคลำกร และระยะเวลำ น ำมำซึ่งประสิทธิผลและกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำร่วมกัน  เพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง" 
 

 นำงสำวมนต์สินี    เห็นพร้อม 
นักศึกษำหลักสูตรนักยุทธศำสตร์ รุ่นที่ ๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบัญ 
 
 หน้ำ 
บทคัดย่อ  ....................................................................................................................................... ก 

ค าน า  ....................................................................................................................................... ข 

สำรบัญ  ....................................................................................................................................... ค 

สำรบัญตาราง .................................................................................................................................... ง 

สำรบัญแผนภาพ ................................................................................................................................ ฉ 

บทที ่ 1 บทน า ............................................................................................................................ 1 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ....................................................................... 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ........................................................................................... 3 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ ................................................................................................. 3 
1.4 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ .................................................................................................... 3 
1.5 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ ................................................................................................. 4 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ........................................................................................... 4 

บทที่  2     การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ ............................... ๕ 

2.1 สภำวะแวดล้อมทั่วไป ................................................................................................... 5 
2.2 สภำวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ........................................................................ 17 
กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ (SWOT ANALYSIS) .......................................... 27 

บทที่  3     ยุทธศาสตร์ขององค์กร .............................................................................................. 36 
3.1 เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ (END) ............................................................................... 36 
3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร (WAYS) ............................................. 37 
3.3 มำตรกำร/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) ...................................................................... 42 

บทที่  4     ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ .................................................................................... ๔๗ 

 ข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนและกำรน ำยุทธศำสตร์ไปใช้ ........................................ 47 
บรรณำนุกรม ................................................................................................................................. 50 
ประวัติย่อผู้ศึกษำ ........................................................................................................................... 51 
 

************************************************************************* 
 
 
 



ง 
 

สารบัญตาราง 

 หน้ำ 
ตำรำงที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ (หลัก) ด้ำนควำมม่ันคง .................................................................... 5 
ตำรำงที่ 2 ยุทธศำสตร์ชำต ิ(รอง) ด้ำนกำรปรับสมดลุและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ........ 5 
ตำรำงที่ 3 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง .......................................... 6 
ตำรำงที่ 4 กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อ ..................... 6  
   ควำมมั่นคงของชำติ 
ตำรำงที่ 5 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ ....................... 6  
   รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ 
ตำรำงที่ 6 กำรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลด้ำน AML/CFT .................. 7 
ตำรำงที่ 7 กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ .................. 7 
ตำรำงที่ 8 กำรปรำบปรำมกำรทุจริต .......................................................................................... 7 
ตำรำงที่ 9 กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับมำตรฐำน สำกลด้ำน AML/CFT ............ 8 
ตำรำงที่ 10 กำรพัฒนำกฎหมำย ................................................................................................ 8 
ตำรำงที่ 11 ประเด็นกำรปฏิรูปประเทศที่สอดคล้อง................................................................... 8 
ตำรำงที่ 12 ควำมสอดคล้องประเด็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ........ 9 
ตำรำงที่ 13 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยนื ......... 10 
ตำรำงที่ 14 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ ....................................................... 10 
ตำรำงที่ 15 ควำมสอดคล้องของนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ........ 11 
ตำรำงที่ 16 ควำมสอดคล้องของแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง ...................................................... 12 
ตำรำงที่ 17 S๑ = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ................................................................................... 22 
ตำรำงที่ 18 S๒ = โครงสร้ำงองค์กร (Structure) ................................................................... 23 
ตำรำงที่ 19 S๓ = ระบบในกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Systems).......................................... 23 
ตำรำงที่ 20 S๔ = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรระดับสูง (Style) 24 
ตำรำงที่ 21 S๕ = บุคลำกรในองค์กร (Staff) ........................................................................................... 24 
ตำรำงที่ 22 S๖ = ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร (Skills) ................................................. 24 
ตำรำงที่ 23 S๗ = ค่ำนิยมรวมกัน (Shared Values) ............................................................. 24 
ตำรำงที่ 24 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน ของส ำนักงำน ปปง.) ....................... 28 
ตำรำงที่ 25 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (โอกำส/อุปสรรค ของส ำนักงำน ปปง.)  ............................ 29 
ตำรำงที่ 26 ค่ำน้ ำหนักของรำยกำรปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน ............................................. 30  
ตำรำงที่ 27 ค่ำน้ ำหนักของรำยกำรปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก .......................................... 31  

 

 



จ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้ำ 
ตำรำงที่ 28 กำรให้คะแนนสภำพแวดล้อมภำยใน ................................................................... 31  
ตำรำงที ่29 กำรให้คะแนนสภำพแวดล้อมภำยนอก ................................................................ 32  
ตำรำงที่ 30 กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยใน ............................. 34  
ตำรำงที่ 31 กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยนอก .......................... 34 
 

*********************************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ 
 

สารบัญแผนภาพ 

  หน้ำ 
แผนภำพที่ 1 แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรในปัจจุบัน.............................................................. 21 
แผนภำพที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรด้วย PEST Analysis ..................... 25 
แผนภำพที่ 3 กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำต ิพ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศำสตร์ด้ำน AML/CFT  ...... 37 

  และแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ส านักงาน ปปง.  

แผนภำพที่ 4 กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์องค์กร ..................................................... 38 
แผนภำพที่ 5 TOWS Matrix ................................................................................................... 41 
แผนภำพที่ 6 Flagship Project ของส ำนักงำน ปปง. ............................................................. 43 
แผนภำพที่ 7 ควำมสอดคล้องของภำรกิจกับแผนและนโยบำยระดับสูง ................................... 44 
แผนภำพที่ 8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ .................................... 45 

 

***************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  ประเทศไทยเป็นสมำชิกของกลุ่มต่อต้ำนกำรฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group 
on Money Laundering: APG) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๔๔  
โดยในฐำนะสมำชิกต้องเข้ำรับกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลของคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนิน
มำตรกำรทำงกำรเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Countering Proliferation of 
Financing: AML/CFT) ตำมรอบระยะเวลำที่ก ำหนด โดยที่ผ่ำนมำประเทศไทยเข้ำรับกำรประเมินมำแล้ว 
จ ำนวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕, พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีกำรด ำเนินกำร
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลด้ำนกรอบกฎหมำย จ ำนวน ๒๗ ข้อ จำก ๔๐ ข้อ และด้ำนประสิทธิผล จ ำนวน  
๔ ด้ำน จำก ๑๑ ด้ำน ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนด้ำน AML/CFT ของประเทศไทย และปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องจำกกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ ประเทศไทยจึงต้องมีกลยุทธ์เพ่ือพัฒนำงำนด้ำน AML/CFT และ
เพ่ือรองรับกำรประเมินครั้งต่อไป กอปรกับตำมข้อแนะน ำที่ ๒ ของ FATF ก ำหนดให้ประเทศต่ำงๆ ต้องจัดท ำ
นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ระดับชำติด้ำน AML/CFT และมีกำรทบทวนนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ดังกล่ำวตำมรอบ
ระยะเวลำที่ เหมำะสมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับภัยคุกคำมและควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน  
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพ
ท ำลำยล้ำงสูง (Money Laundering, Terrorism Financing, Proliferation Financing: ML/TF/PF) ที่เปลี่ยนแปลงไป 
นอกจำกนี้ภัยคุกคำมด้ำน ML/TF/PF ยังส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ เสถียรภำพทำงกำรเงิน 
ตลอดจนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๖๕ ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ 
เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มำตรำ ๕ ให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ใน
ยุทธศำสตร์ชำติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ำยี่สิบปี และหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยมีหน้ำที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศำสตร์ชำติ
ฉบับแรกของประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือควำมสุขของคนไทยทุกคน รวมไปถึงแผนแม่บทและแผนกำรปฏิรูปประเทศตำม
กฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศต้องมีควำมสอดคล้องกัน แผนแม่บทที่ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้มีผลผูกพันหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้ง  
กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มำตรำ ๑๖ ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรของส่วนรำชกำรนั้นโดยจัดท ำเป็นแผนห้ำปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 



๒ 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรก็เป็นเครื่องมือส ำหรับถ่ำยทอดแผนกำรบริหำรรำชกำร
ไปสู่กำรปฏิบัติโดยมีกำรวำงแผนในรูปแบบของ “กำรคิดก่อนท ำ” แผนปฏิบัติรำชกำรจะต้องก ำหนดให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องประสำนแนวทำง มำตรกำร และวิธีกำรท ำงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ รวมถึงกำรเชื่อมโยงกำรวำงแผนเข้ำกับ
กระบวนกำรจัดสรรทรัพยำกร กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผล อันจะช่วยท ำให้เกิดพลังและสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรท ำงำนของภำครัฐในทุกระดับและทุกมิติให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงเป็นระบบมำกข้ึน ดังนั้น 
สำระส ำคัญของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรจึงต้องประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ประเมินสถำนกำรณ์และสภำวะ
แวดล้อม กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ และประเด็นส ำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือกำร
แปลงแผนสู่กำรปฏิบัติ กำรบริหำร จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรของส่วนรำชกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและ 
เกิดกำรประหยัด คุ้มค่ำและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร ดังนั้น จึงถือได้ว่ำ “กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำร” เป็นกระบวนกำรส ำคัญที่สร้ำงประโยชน์ให้กับผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลต่อกำรบรรลุ
พันธกิจหลักของหน่วยงำน เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของกำรจัดสรรทรัพยำกรและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้งบประมำณ 
ของแผ่นดิน 

เนื่องจำกปัญหำกำรฟอกเงินกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง เป็นภัยคุกคำมควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ที่มีควำมซับซ้อน
และเกี่ยวโยงกันในลักษณะอำชญำกรรมข้ำมชำติอันเป็นผลจำกกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบ
เศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกำสให้มีกำรเคลื่อนย้ำยคนและเงินทุนได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ประเทศไทยมีควำมเสี่ยงต่อภัย
คุกคำมดังกล่ำวเพ่ิมข้ึนส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) เป็นหน่วยงำนบังคับใช้
กฎหมำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงที่มี
บทบำทในกำรด ำเนินงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมโดยอำศัยมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ฯ เพ่ือตัดวงจรอำชญำกรรมกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน หรือสกัดกั้นกำรน ำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิด
ไปใช้ประโยชน์ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำนโยบำยและยุทธศำสตร์ของประเทศ อำทิ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ส ำนักงำน ปปง. มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติในประเด็นที่ส ำคัญรวมทั้ง 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย 
และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ นอกจำกนั้นส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญ 
ในกำรขับเคลื่อนระบบกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน 
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)  
ของประเทศไทย ทั้งนี้  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำน AML/CFT ของประเทศไทย เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 
  ดังนั้น เพื่อให้ส ำนักงำน ปปง. สำมำรถบริหำรงำนของส่วนรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมทั้งสอดคล้องกับเป้ำหมำย ตัวชี้วัด และแนวทำงกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ 
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
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  1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
   ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษำสภำวะแวดล้อมกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   ๑.๒.๒ เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
  1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรเชิงนโยบำยให้กับผู้บริหำรของส ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
  1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
   ๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
    ศึกษำ ทบทวน และวิ เครำะห์ เอกสำร (Documentary Analysis) ที่ เกี่ ยวข้อง เช่น 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง และประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นควำมมั่นคง 
ประเด็นกำรต่ำงประเทศ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรม แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
   ๑.๓.๒ กลุ่มประชำกร 
    กลุ่มประชำกรที่มีผลกระทบต่อกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ประกอบด้วย 
    ๑.๓.๒.๑ ผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำน ปปง. 
    ๑.๓.๒.๒ ผู้อ ำนวยกำรกอง ศูนย์ กลุ่ม ส ำนักงำน ปปง. 
   ๑.๓.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
    กำรศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน ในครั้งนี้ใช้ระยะเวลำกำรศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ตั้งแต่เดือนมีนำคม – พฤษภำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
   กำรศึกษำครั้งนี้ใช้แนวทำงกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) ซึ่งเป็นกำรวิจัยที่มุ่งศึกษำ
วิเครำะห์กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน โดยมีระเบียบวิธี
กำรศึกษำดังนี้ 
   1.4.1 ศึกษำประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย ผู้บริหำรระดับสูง และผู้อ ำนวยกำร
กอง ศูนย์ กลุ่ม ของส ำนักงำน ปปง. เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) โดยก ำหนดกำรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่ำงแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในมุมมองเชิงบริหำร/ควำมคำดหวัง ดังนี้ 
    ๑.4.1.1 ผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 1 ท่ำน 
    1.4.1.2 ผู้อ ำนวยกำรกอง ศูนย์ กลุ่ม ส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน 3 ท่ำน 
   1.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1.4.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ คือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มำของ
ข้อมูลโดยตรง ซึ่งใช้วิธีกำรสัมภำษณ์  (Interview) โดยกำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง (Structure Interview)  
    1.4.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกำรศึกษำ ทบทวนแนวคิดจำก 
เอกสำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำรและองค์กำรของรัฐบำล เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบำยและแผน
ระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ เป็นต้น 
   1.4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
     1.4.3.1 กำรวิเครำะหองคกรโดยใชหลักกำร 7-S เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยภำยในของ 
SWOT ในกำรหำจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ขององค์กร 
    1.4.3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (PEST Analysis) เพ่ือวิเครำะห์
ปัจจัยภำยนอกของ SWOT ในกำรหำโอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) 
    เมื่อได้ข้อมูลกำรวิเครำะห์  SWOT Analysis เรียบร้อยแล้ว จะน ำผลกำรวิเครำะห์ 
SWOT ไปจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน ปปง. ที่เชื่อมโยงกับกำรวิเครำะห์ SWOT ที่ได้ท ำกำรวิเครำะห์ไว้
โดยใช้เทคนิคกำรจับคู่ (SWOT Matching หรือ TOWS Matrix) และน ำมำจัดกลุ่มกลยุทธ์และสังเครำะห์เป็น 
กลยุทธ์ทำงเลือก ดังนี้  
           - SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จำกโอกำส โดยอำศัยจุดแข็งภำยในองค์กร 
หมำยถึง กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร โดยน ำเอำโอกำสที่มีมำใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งท่ีองค์กรมี เพ่ือสร้ำง
ควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน หรือน ำไปสู่กำรพัฒนำ 
            - WO Strategies คือ ลบล้ำงจุดอ่อนโดยอำศัยโอกำสที่ เกิดขึ้น หมำยถึง กำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรโดยอำศัยโอกำสขององค์กร เพ่ือเป็นตัวเสริมในกำรลบล้ำง แก้ไข หรือปรับปรุงจุดอ่อนที่
องค์กรมีอยู่ให้ลดน้อยลง 
           - ST Strategies คือ หลีกเลี่ยงข้อจ ำกัดโดยอำศัยจุดแข็ง หมำยถึง กำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรในกำรหลีกเลี่ยงข้อจ ำกัดที่องค์กรเผชิญจำกจุดแข็งท่ีมีอยู่  

           - WT Strategies คือ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ ำกัด หมำยถึง กำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรเพ่ือลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ ำกัดในเวลำเดียวกัน 
 1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
   กำรศึกษำและจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ระยะ 
๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในครั้งนี้มีระยะเวลำค่อนข้ำงจ ำกัดในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อ
กำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ และประมวลผล ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ส่งผลต่อกำรนัดหมำย สัมภำษณ์ และเก็บข้อมูลประกอบกำรศึกษำของกลุ่มตัวอย่ำง 
   1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.6.1 ได้ทรำบถึงสภำวะแวดล้อมกำรด ำเนินงำนในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
   1.6.2 ได้แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูงของส ำนักงำน ปปง. 
    1.6.3 ได้กรอบแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรเชิงนโยบำยของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน 
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บทท่ี ๒  
การตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของประเทศไทยได้รับกำรจ ำแนกออกเป็น 3 ระดับ ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 โดยทั้ง 3 ระดับ ได้แก่  

 แผนระดับที่ 1 : ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 แผนระดับที่ 2 : แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผนควำมมั่นคง  
 แผนระดับที่ 3 ซึ่งหมำยถึง แผนที่จัดท ำขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของแผนระดับที่ 

1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือจัดท ำขึ้นตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือจัดท ำขึ้นตำม
พันธกรณีหรืออนุสัญญำระหว่ำงประเทศ เช่น แผนของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐต่ำง ๆ แผนบูรณำกำร 
รวมถึงแผนปฏิบัติกำรทุกระดับ 
  ทั้งนี้แผนทั้ง 3 ระดับ ถือเป็นสภำวะแวดล้อมทั่วไปที่ส ำนักงำน ปปง. จะต้องด ำเนินกำรให้
สอดคล้อง เพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจเป็นส่วนหนึ่งของกำรเดินหน้ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งได้รับ
กำรสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรปฏิบัติภำรกิจของส ำนักงำน ปปง.  

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ประกอบด้วย ประเด็นหลักและประเด็นรองที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 
ตำรำงที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ (หลัก) ด้ำนควำมม่ันคง  

เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้ำหมำยที่ 2 บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและ           
ทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงในปัจจุบัน 

เป้ำหมำยที่ 3 กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง 
ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชนมีควำมพร้อม
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำม
มั่นคงของชำติ  

เป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยมีบทบำทด้ำนควำมมั่นคง
เป็นที่ชื่นชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคม
ระหว่ำงประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึง
องค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ  

ตำรำงที่ 2 ยุทธศำสตร์ชำติ (รอง) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้ำหมำยที่ 3 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6 ภำครัฐมีควำมโปร่งใส  
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภำคส่วนร่วม
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

เป้ ำห ม ำยที่  4  ก ระบ วน กำรยุ ติ ธ ร รม เป็ น ไป 
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7 กฎหมำยมีควำมสอดคล้อง
เหมำะสมกับบริบทต่ำงๆ และมีเท่ำท่ีจ ำเป็น 
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1.2 แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ประเด็น (หลัก) ความม่ันคง 

1.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  ประเทศชำติมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 

ตำรำงที่ 3 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย 

กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรและ 
กำรพัฒนำประเทศ 

ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  (เช่น ปัญหำ 
ยำเสพติด ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับกำรแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร
และพัฒนำประเทศ 

1.3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 

ตำรำงที่ 4 กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย 

พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองแบบบูรณำกำร โดยมีแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ได้แก่  
(1) กำรด ำเนินกำรข่ำวกรองอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
(2) กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงเป็นเอกภำพ 
ในประชำคมข่ำวกรอง และพัฒนำเครือข่ำย ด้ำนข้อมูล
ข่ำวสำรกับภำคเอกชนและภำคประชำชน  
(3) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของระบบงำนข่ำว
กรอง 
(4) เสริมสร้ำงสภำวะแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
ท ำงำนข่ำวกรอง  
(5) กำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินสถำนกำรณ์ใน
ระดับยุทธศำสตร์  

หน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวและประชำคมข่ำวกรองท ำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นและแผนเตรียมพร้อม
แห่งชำติมีควำมทันสมัยน ำไปปฏิบัติได้จริง 
 

1.4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและ
นำนำชำติ รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ 

ตำรำงที่ 5 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ 
แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย 

กำรเสริมสร้ำงและรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อม
ระหว่ำงประเทศ ... โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญ ได้แก่ (2) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนปฏิบัติตำม
มำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
 

ประเทศไทยมีบทบำทเพ่ิมขึ้นในกำรก ำหนดทิศทำง
และส่งเสริมเสถียรภำพของภูมิภำคเอเชีย รวมทั้งเป็น
ประเทศแนวหน้ำในภูมิภำคอำเซียน 
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(2) ประเด็น (รอง) การต่างประเทศ 
เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

ตำรำงที่ 6 กำรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลด้ำน AML/CFT 
เป้าหมายที่ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 

กำรต่ำงประเทศไทยมีเอกภำพ ท ำให้ประเทศไทยมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิ 
ในประชำคมโลก 

ส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริมให้
ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล
ด้ำน AML/CFT เพ่ือให้กำรประเมินกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนสำกลของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้ประเทศไทยมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ตำรำงที่ 7 กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย 
1. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพ่ือเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
2. ผลักดันให้มีกำรจัดท ำ ปรับปรุง และบังคับใช้

กฎหมำยและกฎระเบียบภำยในประเทศให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่ำงประเทศของไทย 
และมีควำมเป็นมำตรฐำนสำกล ... 

3. มุ่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนปฏิบตัิตำมมำตรฐำนสำกล
อย่ำงบูรณำกำร ... 

4. สร้ำงควำมตระหนักรู้และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ของส่วนรำชกำร กลุ่ม องค์กร และประชำชนไทย 
เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎระเบียบ 
พันธกรณี และมำตรฐำนระหว่ำงประเทศที่ส ำคัญ ... 
 

ประเทศไทยมีกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 
ในทุกมิติและสำมำรถมีบทบำทเชิงรุกในกำรร่วม
ก ำหนดมำตรฐำนสำกลเพิ่มข้ึน 

3) ประเด็น (รอง) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตำรำงที่ 8 กำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย 

๒) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำม
รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ อำทิ ... กำรปรับปรุง 
และพัฒนำระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับกำรสืบสวน
ปรำบปรำมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร
กับทรัพย์สินหรือผู้กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่
หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงินเพ่ือให้กำร
ติดตำมทรัพย์สินยึดคืนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพ่ือป้องกันกำรยักย้ำยถ่ำยเททรัพย์สินที่ได้มำโดยมิ
ชอบ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น ...  

กำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็วเป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 
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4) ประเด็น (รอง) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม :  
ตำรำงที่ 9 กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับมำตรฐำน สำกลด้ำน AML/CFT 

เป้าหมายที่ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
กระบวนกำรยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม
ของประเทศ 

กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับมำตรฐำน 
สำกลด้ำน AML/CFT และสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือไม่ให้
เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งเพ่ือให้ระบบ
กฎหมำยของประเทศไทยมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถ
ป้องกันมิให้ระบบกำรเงินของประเทศไทยถูกน ำไปใช้เป็น
ช่องทำงในกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย  

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : กำรพัฒนำกฎหมำย 
ตำรำงที่ 10 กำรพัฒนำกฎหมำย 

 แนวทางการพัฒนา เป้าหมายของแผนย่อย 
พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรกำรต่ำง ๆ 
ให้สอดคล้องกับบริบท และเอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ 

กฎหมำยไม่ เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐและ
ภำคเอกชนอยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชนใน
วงกว้ำงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศ โดยทั่วถึง  

(2) แผนการปฏิรูปประเทศ  
ตำรำงที่ 11 ประเด็นกำรปฏิรูปประเทศท่ีสอดคล้อง 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ประเด็นปฏิรูปที่ ๑  
กำรก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของ
กระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชำชนได้รับ
ควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ 

๑. บัญญัติกฎหมำยก ำหนดให้หน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนกำรยุติธรรมก ำหนดระยะเวลำด ำเนินงำนในทุกขั้นตอน 
๒. ก ำหนดให้หน่วยงำนสร้ำงระบบกำรตรวจสอบและ/
หรือแจ้งควำมคืบหน้ำให้ประชำชนตรวจสอบว่ำเรื่องที่ใช้
บริกำร หรือ เกี่ ยวข้องด ำเนิ น งำน ไปถึ งขั้ น ตอนใด 
(Tracking and/or notification system) 

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒ 
กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภำพเพ่ือให้
ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 

๑. จัดให้มี/พัฒนำมำตรกำรเพ่ือคุ้มครองผู้ เสียหำย 
ผู้ต้องหำ และจ ำเลยเพ่ือให้เข้ำถึง กระบวนกำรยุติธรรม
ได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพและมีมำตรกำรปฏิบั ติต่ อ
ผู้เสียหำยและพยำนที่เหมำะสมยิ่งขึ้น 

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๔ 
กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรบริหำรงำนยุติธรรมเพ่ือสร้ำง 
ควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมในสังคม 

๔. บูรณำกำรฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระหว่ำง
หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม เพ่ือให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ต้องหำหรือจ ำเลยอย่ำงมีประสิทธิภำพ มำกยิ่งขึ้น 
๗. พัฒนำและแก้ไขกฎหมำยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม 

ประเด็นปฏิรูป ๘  
กำรปฏิรูประบบนิติวิทยำศำสตร์เพ่ือควำมถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อเท็จจริงแห่งคด ี

ให้มีกฎหมำยเกี่ ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบนิ ติ
วิทยำศำสตร์ของประเทศไทย 

ประเด็นกำรปฏิรูป ๙ 
 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร

๑ . เสริมสร้ำงและพัฒ นำให้บุ คลำกรในหน่ วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำร ยุติธรรมมีทัศนคติ ค่ำนิยม 



๙ 
 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือมุ่งอ ำนวย
ควำมยุติธรรมแก่ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

และสมรรถนะ ในกำรบริกำรประชำชนด้วยควำมสะดวก 
รวดเร็วและประสำนควำมร่วมมือกัน 
๒. เสริมสร้ำงและพัฒ นำระบบงำน เพ่ือสนับสนุน 
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร 

ประเด็นกำรปฏิรูปที่  ๑๐ กำรพัฒนำประสิทธิภำพ 
ของกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
 

๔. น ำเทคโนโลยีมำใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
หน่วยงำนและงำนบริกำรประชำชน และมีมำตรกำร
สนับสนุนกำรใช้ระบบเทคโนโลยี 

(2) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตำรำงที่ 12 ควำมสอดคล้องประเด็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๒  
ด้ำนกำรป้องปรำม (๒) 

๕. ให้มีมำตรกำรที่เป็นไปได้ในกำรสืบหำและก ำกับ
ดูแลกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมพรมแดนของตนซึ่งเงินสด
และตรำสำรเปลี่ยนมือได้ 

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 3 ด้ำนกำรปรำบปรำม (๑) 
 

๓. ให้มีกฎหมำยก ำหนดควำมผิดจำกกำรกระท ำ
โดยเจตนำของเจ้ำพนักงำนของรัฐที่ทุจริตต่อ 
หน้ำที่ กำรใช้อ ำนำจโดยมิชอบ และกำรร่ ำรวย
ผิดปกติท่ีชัดเจน 
เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรไต่สวนและเป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล (อนุวัติกำรตำม  
UNCAC 2003) 

ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 3 ด้ำนกำรปรำบปรำม (๒) เร่งรัดติดตำมน ำทรัพย์สินที่เกิดจำกกำรกระท ำ
ผิดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน 

  (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.5 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย 

และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ  
2) เป้ำหมำยรวมที่ 2.5 มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี  

สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และ
ควำมคิดในสังคมลดลง ปัญหำอำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่ง
สินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลง มีควำมพร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่งโลจิสติกส์ ห่ วง
โซ่มูลค่ำเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ส ำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำ กำร
ลงทุนและกำรส่งออกของไทยในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น 

 
 
 
 



๑๐ 
 

3) ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน (หลัก) 
ตำรำงที่ 13 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน (หลัก) 

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนาที่ 
4. ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือ 
ด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมำชิกอำเซียน  
มิตรประเทศ และนำนำประเทศในกำรป้องกันภัย
คุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ ไปกับกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ 

1.2 กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือภัยคุกคำม ทั้งกำรทหำรและภัย
คุกคำม อ่ืนๆ (๓ .๒ .๒  พัฒ นำระบบงำนด้ ำนกำรข่ ำวที่ มี
ประสิทธิภำพ มีกลไกเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ พัฒนำองค์ควำมรู้ 
ศึกษำวิเครำะห์แนวโน้มภัยคุกคำม รวมทั้งจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำน
กำรข่ำวที่มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศอย่ำงเป็นระบบ ให้มีควำมพร้อมในกำรสนับสนุน
ข้อมูล เพ่ือเตรียมกำรรับมือภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงทั้งใน
ประเทศและในระดับนำนำชำติ)  
1.3 กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง 
เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ สังคม และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ (๓.๓.๑ 
ด ำเนินควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศอย่ำงสมดุล เพ่ือเอ้ือต่อกำร
ส่งเสริมและรักษำผลประโยชน์และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
อำเซียน และนำนำประเทศในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกำรข่ำว 
และกำรร่วมกันด ำเนินกำรเชิงรุกเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหำและลด
ผลกระทบจำกภัยคุกคำม ทั้งปัญหำข้ำมชำติ ปัญหำท้ำทำยด้ำน
ควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ และสำธำรณภัยขนำดใหญ่) 
 

4) ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ (รอง) 
ตำรำงที่ 14 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ 

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนาที่ 
3. ประเทศไทยเป็นฐำนเศรษฐกิจ กำรค้ำและ 
กำรลงทุนที่ส ำคัญในภูมิภำคอนุภูมิภำค อำเซียน 
และเอเชีย รวมทั้งมีกำรพัฒนำส่วนขยำยจำก 
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคให้ครอบคลุม 
ภูมิภำคอำเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
(ตัวชี้วัด ๓.๔ กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ได้รับ
กำรปรับปรุงให้เอ้ือต่อกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต   
กำรลงทุน และบริกำร) 

3 .7  เข้ ำร่ วม เป็ น ภ ำคี ค วำม ร่ วมมื อ ระห ว่ ำงป ระเท ศ 
โดยมีบทบำทที่สร้ำงสรรค์เพ่ือเป็นทำงเลือก ในกำรด ำเนินนโยบำย
ระหว่ำงประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษำสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงไทย
และมหำอ ำนำจ ต่ำงๆ  ทั้งในระดับโลกและภูมิภำค และประโยชน์อ่ืน  ๆ
ของประเทศ ทั้งในด้ำนกำรค้ำ ควำมมั่นคงของอำหำร และพลังงำน 
โอกำสทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ไทย โอกำสในกำรเข้ำถึงตลำดเงินและ
ตลำดทุนที่ทันสมัยและเป็นทำงเลือกของประเทศ กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงประชำชนในกรอบนำนำชำติและกำรรักษำเสถียรภำพ และควำม
มั่นคงของไทยและภูมิภำคโดยรวม (3.7.3 ยกระดับมำตรฐำนของไทยให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนและบรรทัดฐำนสำกลตำมพันธกรณีระหว่ำง
ประเทศ โดยให้สำมำรถปรับตัวตำมกลไกกฎระเบียบ ทั้งในระดับภูมิภำค
และในระดับโลกและมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ อำทิ กฎกำรค้ำมนุษย์และ
กำรใช้แรงงำนทำส มำตรฐำนและกฎระเบียบกำรบินตำมที่ก ำหนดโดย
องค์ กำรกำรบิ นระหว่ ำงประเทศ (International Civil Aviation 



๑๑ 
 

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ แนวทางการพัฒนาที่ 
Organization: ICAO) รำยงำนสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ (Trafficking in 
Person Report: TIP Report) ระเบียบกำรท ำประมงที่ ผิดกฎหมำย 
( Illegal, Unreported, and Unregulated ( IUU)  Fishing)  ก ร อ บ
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
สมัยที่ ๒๑ (COP21) และข้อตกลงยอมรับร่วมของอำเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Agreement: MRA) รวมทั้ งกรอบเป้ ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน เพ่ือเอ้ืออ ำนวยให้ ไทยมีบทบำทส ำคัญและ
สร้ำงสรรค์ท้ังในระดับภูมิภำคและระดับโลก 

  (4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ตำรำงที่ 15 ควำมสอดคล้องของนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ  

นโยบาย 
ความม่ันคง
แห่งชาติ 

แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง
แห่งชาติ (รองรับนโยบายท่ี) 

เป้าหมายเชิง 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 

น โย บ ำ ย ที่  ๓  : 
ป้องกันและแก้ไข
กำรก่ อค วำม  ไม่
ส ง บ ใ น จั ง ห วั ด
ชำยแดนภำคใต้ 

๓.๗.๗ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (รองรับนโยบำยที่ ๓ : ป้องกัน
และแก้ ไขก ำรก่ อค วำม ไม่ ส งบ 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้) 

ประชำชนในจังหวัดชำยแดน
ภ ำ ค ใต้ มี ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย 
ในชีวิตและทรัพย์สินและอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสันติสุข 

(๑ ) จ ำนวนเหตุกำรณ์
ค วำม รุ น แ รงใน พ้ื น ที่
ชำยแดนภำคใต้ 

น โย บ ำ ย ที่  ๕  : 
สร้ำงเสริมศักยภำพ
กำรป้ อ งกั น แล ะ
แ ก้ ไข ปั ญ ห ำ ภั ย
คุกคำมข้ำมชำติ 

3.7.9 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
กำรค้ำมนุษย์ (รองรับนโยบำยที่ ๕ : 
สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ) 

ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ปลอดภัย
จำกกำรค้ำมนุษย์ และแรงงำน
ต่ำงด้ำว/บุคคลซึ่งไม่มีสัญชำติไทย
เข้ำสู่ ระบบกำรจ้ำงแรงงำนที่
ถูกต้องตำมกฎหมำยได้สิทธิ
ประโยชน์ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ระดับกำรปกป้องและ
คุ้มครองกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ สตรี เด็ก แรงงำน
ไทย และแรงงำนต่ำง
ด้ ำ ว จ ำ ก ข บ ว น ก ำ ร 
ค้ำมนุษย์ 

3.7.10 กำรป้องกันและปรำบปรำม 
ยำเสพติด (รองรับนโยบำยที่  ๕ : 
สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ) 

กำรแพร่ระบำดของ 
ยำเสพติดในสังคมไทยลดลง 

(๑ ) ระดับควำมส ำเร็จ 
ในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

๓.๗ .๑๔ กำรป้องกันและแก้ ไข
ปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ (รองรับ
นโยบำยที่ ๕ : สร้ำงเสริมศักยภำพ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัย
คุกคำมข้ำมชำติ) 

ประเทศไทยมีศักยภำพด้ำนกำร
ตอบสนองและฟ้ืนฟูที่ เข้มแข็ง  
มีขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือ
ภัยจำกกำรก่อกำรร้ำย และ
อำชญำกรรมข้ำมชำติ รวมถึง 
ลดควำมเสี่ยงจำกกำรตกเป็น 
เป้ ำโจมตี  หรือ เป็ นที่ ก่ อ เห ตุ  
หรือเป็ น เส้นทำงของกำรก่อ
อำชญำกรรมข้ำมชำติ 
 

(๑) ระดับควำมร่วมมือ
กับประเทศในภูมิภ ำค
อำเซียนเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
และกำรก่อกำรร้ำย 



๑๒ 
 

นโยบาย 
ความม่ันคง
แห่งชาติ 

แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง
แห่งชาติ (รองรับนโยบายท่ี) 

เป้าหมายเชิง 
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 

น โย บ ำ ย ที่  ๙  : 
เส ริมส ร้ ำ งควำม
มั่นคงของชำติจำก
ภัยกำรทุจริต  

กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ 
จำกภัยกำรทุจริต (รองรับนโยบำยที่ 
๙ : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ
จำกภัยกำรทุจริต) 

ห น่ ว ย งำน ภ ำค รั ฐ  มี ร ะบ บ
ป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตและ
ประชำชนไม่ เพิกเฉยต่อกำร
ทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 

(1) ค่ำดัชนีชี้วัด 
กำรรับรู้กำรทุจริต 
(Corruption 
Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย 

นโยบำยที่  ๑ ๕  : 
พัฒนำระบบงำน 
ข่ ำ ว ก ร อ ง ใ ห้ มี
ประสิทธิภำพ 

3 .๗ .๒  ก ำรข่ ำวก รอ งและกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง 
(รองรับนโยบำยที่ ๑๕ : พัฒนำ
ระบบงำนข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ) 

ก ำ ร มี ร ะบ บ ข่ ำ ว ก ร อ งที่ มี             
กำร บูรณำกำร มีควำมทันสมัย 
และมีเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ที่พร้อมเผชิญภัยคุกคำม รวมมี
ควำมสำมำรถในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ ควำมมั่ น คง ที่
หลำกหลำยในทุกมิติสำมำรถ
สนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ชำติได้ 

(๑) ระดับควำมส ำเร็จ
กำรใช้ งำนข่ ำวกรอง
และกำรใช้ประโยชน์
จำกเครือข่ำยข่ำวกรอง 
ภำคประชำชน 
(๒ )  ร ะ ดั บ ก ำ ร น ำ 
ผ ล ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
สถำนกำรณ์ควำมมั่นคง
ในระดับยุทธศำสตร์ 
ที่ ห ล ำก ห ล ำย ไป ใช้
ประโยชน์ในทุกมิต ิ

  1.3  แผนระดับท่ี ๓ ที่เกี่ยวข้อง 
ตำรำงที่ 16 ควำมสอดคล้องของแผนระดับ 3 ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อแผนระดับท่ี ๓ หน่วยงานเจ้าของแผน 
1. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน

ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
ส ำนักงำน ปปง. 

2. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ส ำนักงำน ป.ป.ส.  
3. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1  

(พ.ศ. 2563 – 2565)  
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
 

4. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมม่ันคงของมนุษย์ 

5. แผนปฏิบัติกำรด้ำนแรงงำน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ กระทรวงแรงงำน 
1.3.1 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 

  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 162 ก ำหนดให้คณะรัฐมนตรี
ต้องแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ โดยให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งนี้ ประกำศพระบรมรำชโองกำร
แต่งตั้งให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2562 และแต่งตั้ง
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำให้ทรำบถึ งแนวทำงกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่รัฐบำลจะด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำประเทศไทยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยควำมมั่นคง 
สังคมไทย มีควำมสงบสุข สำมัคคี และเอ้ืออำทร คนไทยมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและมีควำมพร้อมที่จะด ำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีควำมแข็งแกร่งและมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับกำรดูแล
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีวิสัยทัศน์ในกำรขับเคลื่อน



๑๓ 
 

ประเทศของรัฐบำล “มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในศตวรรษที่ 21”  โดยก ำหนดนโยบำยใน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ออกเป็น นโยบำยหลัก 12 ด้ำน และนโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้ 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย 
๑. กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๒. กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ 
๓. กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 
๕. กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 
๖. กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 
๗. กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 
๘. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๙. กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 
๑๐. กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
๑๑. กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
๑๒. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 
โดยประเด็นนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน ปปง. ได้แก่  นโยบำยที่ 2 4 5 11 และ 12 ดังนี้ 
นโยบำยที่ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ 
1.รักษำและป้องกันอธิปไตยและควำมมั่นคงภำยในของประเทศ ทั้งทำงบก ทำงทะเล 
ทำงอำกำศ รวมทั้งป้องกันและปรำบปรำมภัยคุกคำมต่ำง ๆ และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่  

โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงอ ำนำจก ำลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง กำรพัฒนำระบบเตรียมควำมพร้อม
แห่งชำติ ระบบงำนข่ำวกรอง กำรจัดกำรข้อมูลที่เป็นเท็จทำงสื่อออนไลน์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
ด้ำนควำมมั่นคง รวมทั้งพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวมให้มีควำมพร้อมในกำรรักษำ
อธิปไตย ผลประโยชน์ของชำติ และร่วมพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 

๒.๕ แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ ด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
ปรำบปรำมแหล่งผลิตและเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด โดยเฉพำะผู้มีอิทธิพลและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
อย่ำงเด็ดขำด ป้องกันเส้นทำงกำรน ำเข้ำส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน กำรลดจ ำนวนผู้ค้ำและผู้เสพ
รำยใหม่ และให้ควำมรู้เยำวชนถึงภัยยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษำผู้เสพผ่ำนกระบวนกำร
ทำงสำธำรณสุข 

นโยบำยที่ 4 กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 
1. ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง เพ่ือรับมือกับภัยควำมมั่นคงใน

รูปแบบใหม่ อำทิ ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมข้ำมชำติ ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงทะเล 
กำรโยกย้ำยถิ่นฐำนแบบไม่ปกติ และปัญหำข้ำมชำติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและควำมมั่นคง  
ของมนษุย ์

นโยบำยที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 
๕.๑ เศรษฐกิจมหภำค กำรเงินและกำรคลัง 
 5.1.3 ปฏิรูปโครงสร้ำงรำยได้ภำครัฐ เร่งปรับโครงสร้ำงกำรจัดเก็บรำยได้ภำครัฐทั้งใน

ส่วนของรำยได้ภำษีและรำยได้จำกทรัพย์สินของรัฐ ผ่ำนกำรขยำยฐำนภำษีกำรปรับปรุงอัตรำภำษีกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ รวมถึงศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำร
จัดตั้งหน่วยงำนจัดเก็บภำษีกึ่งอิสระ กำรทบทวนค่ำลดหย่อนหรือมำตรกำรภำษีที่ไม่จ ำเป็นและไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจกำรปรำบปรำมผู้หลบเลี่ยงภำษีและกำรพัฒนำภำษีประเภทใหม่ๆ ให้สอดรับกับ



๑๔ 
 

เทคโนโลยีและกำรค้ำในยุคดิจิทัล รวมถึงกำรเร่งบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
เพ่ือให้ระบบกำรจัดเก็บรำยได้ของรัฐช่วยสร้ำงควำมเท่ำเทียม ควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำตลอดจน
สนับสนุนให้ภำคเอกชนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจรักษำควำมสมดุล
และควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง 

นโยบำยที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
๑. พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่ โดยพัฒนำให้ภำครัฐ 
มีขนำดที่เหมำะสม มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมำะสมกับ

บริบทของประเทศ รวมทั้งจัดอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหน่วยงำนและภำรกิจงำน
ที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้สำมำรถรองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เกิด
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวำงแผนกำรน ำไปปฏิบัติ กำรติดตำมประเมินผล กำรปรับปรุงกำรท ำงำน
ให้มีมำตรฐำนสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และ
ส่วนท้องถิ่น 

2. ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมส ำคัญต่อกำรประกอบ
ธุรกิจและด ำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำร พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้อย่ ำง
ทันทีและทุกเวลำ 

5. ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ และ
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรทำงควำมคิดให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติและเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำร
ปรับปรุงสวัสดิภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ตลอดจนสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมผูกพันในกำรท ำงำน 

7.  ปรับปรุงระเบียบ กฎหมำย เพื่อเอ้ือต่อกำรท ำธุรกิจและกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
  ๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก ต้นทุน

ค่ำใช้จ่ำย กฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้สำมำรถสนับสนุนและเอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจ 
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศและเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำงๆ โดยครอบคลุม

กระบวนกำรตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงกำรปิดกิจกำร พร้อมทั้งก ำกับและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐปฏิบัติตำม
และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดยุติธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม และเป็นไปตำม
ปฏิญญำสำกล ตลอดจนเร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำม
เชื่อมโยงกันอย่ำงไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
  นโยบำยที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำร
ยุติธรรม 

๑๒.1 แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำร
ติดตำมกำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบพร้อมทั้งเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนในสังคมให้
ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

๑๒.๒  ปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอำญำ
ตำมหลักสำกล มุ่งเน้นยกระดับกำรพัฒนำระบบ แก้ไข บ ำบัด ฟื้นฟูผู้กระท ำผิดส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ



๑๕ 
 

มนุษยชน พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรสืบสวนสอบสวนด้ำนกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ ก ำหนด
มำตรกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกระบวนกำรยุติธรรมให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง
หรือครอบง ำใดๆ พร้อมทั้งบูรณำกำรหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมให้ด ำ เนินงำนสอด
ประสำนกันอย่ำงเป็นองคำพยพ เพ่ือให้สำมำรถจัดกำรกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพำทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยเน้นกำรท ำงำนเชิงรุกรวมทั้งพัฒนำบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมให้สำมำรถอ ำนวยควำมยุติธรรมได้
อย่ำงเป็นธรรม เสมอภำค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรยุติธรรมได้ และสร้ำงสังคมที่พัฒนำอย่ำงเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ เกิดควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียม พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มำใช้ในกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกฎหมำย พัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำยที่จ ำเป็นและ
เหมำะสมแก่ผู้ยำกไร้หรือผู้ด้อยโอกำสในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ประกอบด้วย 
๑. กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
๒. กำรปรับปรุงระบบสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
๓. มำตรกำรเศรษฐกิจเพื่อรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
๔. กำรให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนำนวัตกรรม 
๕. กำรยกระดับศักยภำพของแรงงำน 
๖. กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 
๗. กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
๘. กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 
๙. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ 
๑๐. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน 
๑๑. กำรจัดเตรียมมำตรกำรรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
๑๒. กำรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ กำรรับฟังควำมเห็นของประชำชน และกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไข 
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
โดยประเด็นนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน ปปง. ได้แก่ นโยบำยที่ 1 8 9 และ 10 ดังนี้  
๑. กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน โดยลดข้อจ ำกัดในกำรประกอบอำชีพของ

คนไทย กำรจัดกำรระบบกำรขนส่งสำธำรณะผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ทบทวนรูปแบบและมำตรฐำนหำบเร่แผง
ลอยในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพ่ือยังคงเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งร้ำนอำหำรริมถนนท ำให้
บ้ำนเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม แก้ไขปัญหำหนี้สินและลดภำระหนี้สินของประชำชนในกองทุน
หมู่บ้ำน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำหนี้สินนอกระบบ กำรฉ้อโกงหลอกลวงประชำชนโดยครอบคลุมไปถึง
กำรฉ้อโกงหลอกลวงผ่ำนระบบออนไลน์ ปรับปรุงระบบภำษีและกำรให้สินเชื่อที่เอ้ือให้ประชำชนสำมำรถมีที่
อยู่อำศัยเป็นของตนเองได้ตำมควำมพร้อม ปรับปรุงระบบที่ดินท ำกินให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงได้ จัดท ำ
แนวทำงกำรก ำหนดสิทธิและกำรจัดกำรสิทธิในที่ดินของเกษตรกรที่เหมำะสมลดอุปสรรคในธุรกิจประมง
พำณิชย์และประมงชำยฝั่ง รวมทั้งช่วยเหลือดูแลประมงพ้ืนบ้ำน โดยยังต้องสอดคล้องกับมำตรฐำนด้ำนกำร
ประมงขององค์กรระหว่ำงประเทศ 

๘. กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยรำชกำร
ประจ ำโดยเร่งรัดกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่ไปกับมำตรกำรทำงกฎหมำยเมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำง
เคร่งครัด น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจั งและเข้มงวด และ
เร่งรัดด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำยเมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้ภำครัฐปลอดกำรทุจริต



๑๖ 
 

และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

๙. กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ โดยเร่งรัดกำร
แก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนและกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเทศทุกภูมิภำค ปรำบปรำมแหล่งผลิตและ
เครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด ทั้งบริเวณชำยแดนและพ้ืนที่ภำยในฟ้ืนฟูดูแลรักษำผู้เสพผ่ำนกระบวนกำรทำง
สำธำรณสุข สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้และกำรยอมรับของสังคมส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฟ้ืนฟู และเร่งสร้ำง
ควำมสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็น
หลักในกำรด ำเนินกำร ยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ 
และสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ เร่งรัดกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกควำมไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นกำร
แก้ไขปัญหำภำยในของประเทศด้วยกฎหมำยไทยและหลักกำรสำกล 

๑๐. กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน โดยมุ่งสู่ควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ พัฒนำระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภำครัฐ ปรับปรุงระบบกำรอนุมัติและอนุญำตของทำง
รำชกำรที่ส ำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพ่ือลดกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยของประชำชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยำกเกินควำมจ ำเป็นลดข้อจ ำกัดด้ำนกฎหมำยที่เป็นปัญหำอุปสรรคต่อ
กำรท ำธุรกิจและกำรด ำรงชีวิตของประชำชนแก้ไขกฎหมำยที่ไม่เป็นธรรม ล้ำสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำประเทศ ผ่ำนกำรทดลองใช้มำตรกำรด้ำนกฎระเบียบต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และขับเคลื่อน กำร
ให้บริกำรในทิศทำงท่ีตรงกับควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ 

1.3.2 15 ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในครำวกำรประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกรำคม 

2562  ที่ประชุมเห็นชอบ 15 ประเด็นเร่งด่วนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งต้องด ำเนินกำรภำยใน 5 ปี 
ประกอบด้วย (1) ต ำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (2) แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงเร่งด่วน (3) แก้ไขปัญหำทุจริต (4) 
บริหำรจัดกำรน้ ำและมลพิษ (5) กำรท ำงำนภำครัฐ (6) สภำพแวดล้อมรัฐ (7) สังคมสูงวัย (8) คนและ
กำรศึกษำ (9) เศรษฐกิจฐำนรำก (10) บริกำรสำธำรณสุข (11) กำรกระจำยควำมเจริญ (12) EEC+SEC 
(13) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ (14) กำรท่องเที่ยว (15) อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ 

ซึ่งส ำนักงำน ปปง. มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงเร่งด่วนและกำรแก้ไขปัญหำทุจริต 
       1.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4   
ส ำนักงำน ปปง. มีฐำนะเป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักในกำรด ำเนินกำร  โดยมีกำรวิเครำะห์

สถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร
ก่อกำรร้ำย (AML/CFT) โดยเฉพำะควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินที่ส ำนักงำน ปปง. ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ จำกรำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำร
ร้ำย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ำ อำชญำกรรมที่สร้ำงรำยได้สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำร ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ควำมผิดเกี่ยวกับภำษี ควำมผิดเกี่ยวกับควำมไม่เป็นธรรมในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบหนีศุลกำกร ตำมล ำดับ ส ำหรับจุดเปรำะบำงด้ำนกำรฟอกเงินในรำยงำน
กำรประเมินควำมเสี่ยง ๕ อันดับแรกเรียงตำมล ำดับจำกมำกไปหำน้อย ได้แก่ ช่องทำงธนำคำรพำณิชย์ ช่องทำง
อสังหำริมทรัพย์ ช่องทำงค้ำของเก่ำ พระเครื่อง วัตถุมงคล ช่องทำงองค์กรไม่แสวงหำก ำไร และช่องทำงศุลกำกร 
อย่ำงไรก็ดี ช่องทำงที่มีจุดเปรำะบำงอยู่ในระดับสูง และไม่มีกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนกำรป้องกันและ
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ปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ อย่ำงเพียงพอ ซึ่งควรได้รับกำรก ำกับดูแลอย่ำงเร่งด่วน ได้แก่ ผู้ประกอบอำชีพนำยหน้ำ
หรือตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์ผู้ประกอบอำชีพค้ำของเก่ำ พระเครื่อง วัตถุมงคล ผู้ประกอบอำชีพค้ำหรือให้
เช่ำซื้อรถยนต์ ผู้ประกอบอำชีพค้ำอัญมณี เพชร พลอย ทองค ำ และสหกรณ์ 
 ๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำม
มำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ .ศ . 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหำคม 

2542 และตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ .ศ . 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก ำหนดให้ส ำนักงำน ปปง  .เป็นส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้ำที่
โดยอิสระและเป็นกลำง โดยมีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ซึ่งขึ้นตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรี เป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งรำชกำรของส ำนักงำน และบังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำง ซึ่งปฏิบัติงำนในส ำนักงำน โดยมีรองเลขำธิกำรเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงำนตำมที่เลขำธิกำรมอบหมำย 

1. อ านาจหน้าที่ 
๑.๑ อ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีดังนี ้
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรธุรกรรม และปฏิบัติงำนธุรกำรอ่ืน(๑)  

(๒) รับรำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่ส่งให้ตำมหมวด 2 และแจ้งตอบกำรรับรำยงำน รวมทั้ง กำรรับ
รำยงำนและข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมที่ได้มำโดยทำงอ่ืน 

(๓) รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนหรือ 
ตำมข้อตกลงที่ได้จัดท ำขึ้นระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

(๓/๑) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ก ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร และแนวปฏิบัติตำมระเบียบ 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(๓/๒) ประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่ เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำยเพ่ือจัดท ำนโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเสนอต่อคณะกรรมกำรและคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง  
แจ้งผลกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำวไปยังหน่วยงำนก ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ 13 และมำตรำ 16 
และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรใดๆ ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือกำรต่อต้ำน 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

(๓/๓) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน 
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

(๓/๔) แจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ 13 และมำตรำ 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ไปยังหน่วยงำน
ก ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ 13 และมำตรำ 16 เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(๓/๕) ส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

(๔) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
และวิเครำะห์รำยงำนหรือข้อมูลต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรม และประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงิน
หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 

(๕) เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
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(๖) จัดให้มีโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ควำมรู้ กำรให้กำรศึกษำ และฝึกอบรมในด้ำนต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนให้มี  
กำรจัดโครงกำรดังกล่ำว 

(๗) ปฏิบัติกำรอ่ืนตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่น 
ซึ่งอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินนั้นมีเจตนำรมณ์เพ่ือมิ

ให้ผู้ใดน ำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนไปใช้เป็นประโยชน์ในกำรกระท ำ
ควำมผิดต่อไปได้อีก ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรตัดวงจรกำรประกอบอำชญำกรรมดังกล่ำว จึงได้บัญญัติให้มี 
“มำตรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน” หรือ “กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน” อันเป็นมำตรกำรทำงแพ่งที่บัญญัติขึ้นมำเพ่ือใช้อุดช่องว่ำงในกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
กำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนในทำงอำญำ โดยมำตรกำรดังกล่ำวมีลักษณะส ำคัญ ดังนี้ 
   1) เป็นมำตรกำรที่ไม่มีอำยุควำม แม้กำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนจะได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ได้มีกำร  
ตรำกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินก็ตำม 
   2) เป็นมำตรกำรที่ไม่ผูกติดกับคดีอำญำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนและไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอำญำ เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็น
มำตรกำรในทำงแพ่งและมิใช่คดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอำญำ และสำมำรถบังคับใช้มำตรกำรดังกล่ำวได้แม้ว่ำ
เจ้ำของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำวจะไม่ถูกด ำเนินคดีอำญำ 
   3) เป็นมำตรกำรที่ใช้อุดช่องว่ำงกำรบังคับโทษริบทรัพย์สินในทำงอำญำ เนื่องจำกในทำงอำญำ
ศำลจะมีค ำพิพำกษำให้ริบทรัพย์สินได้ก็ต่อเมื่อทรัพย์สินนั้น เป็นทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพ่ือใช้ในกำร
กระท ำควำมผิด หรือเป็นทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มำโดยได้กระท ำควำมผิดเท่ำนั้น ไม่สำมำรถริบทรัพย์สินดังกล่ำว
ที่ได้มีกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือเปลี่ยนสภำพไปแล้วได้ แต่กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
มำตรำ 3 ได้บัญญัติ บทนิยำม “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด” เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรกับเงินหรือ
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ซึ่งมีขอบเขตกว้ำงขวำงกว่ำมำตรกำรทำงอำญำ คือ 
   (1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน
หรือจำกกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินและให้รวมถึง
เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้หรือสนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน 
   (2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนด้วยประกำรใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน 
ตำม (1) หรือ (3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตำม (1) หรือ (2)  
   ทั้งนี้ ไม่ว่ำทรัพย์สินตำม (1) (2) หรือ (3) จะมีกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือเปลี่ยนสภำพไปกี่ครั้ง
และไม่ว่ำจะอยู่ในควำมครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรำกฏหลักฐำนทำงทะเบียนว่ำเป็น
ของบุคคลใด 
  4) เป็นมำตรกำรทำงแพ่งที่น ำมำใช้ในกำรร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนตกเป็นของแผ่นดิน โดยมำตรำ 59 ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน ได้บัญญัติให้ยื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งและให้น ำประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งมำใช้บังคับกับกำร
พิจำรณำคดีในชั้นศำลแพ่งโดยอนุโลม ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรชั่งน้ ำหนักพยำนหลักฐำนในชั้นศำลเป็นกำรรับฟังตำม
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง โดยศำลจะพิจำรณำว่ำพยำนหลักฐำนที่คู่ควำมน ำสืบมำนั้น จะเกี่ยวกับประเด็น
และเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่ แล้วพิพำกษำคดีไปตำมนั้น อันเป็นกำรอุดช่องว่ำงของมำตรกำร
ทำงอำญำที่ฝ่ำยโจทก์มีหน้ำที่ในกำรพิสูจน์ให้ศำลเชื่อจนปรำศจำกควำมสงสัยว่ำจ ำเลยได้กระท ำควำมผิดจริง   
   5) ผลักภำระกำรพิสูจน์ให้กับเจ้ำของทรัพย์สินที่ถูกด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน โดยมำตรำ 50 ของกฎหมำยดังกล่ำว ได้บัญญัติให้เจ้ำของทรัพย์สินต้องพิสูจน์ให้
ศำลเห็นว่ำตนเป็นเจ้ำของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน หรือ
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ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่ำตอบแทน หรือได้มำโดยสุจริตและตำมสมควรในทำงศีลธรรมอันดีหรือในทำง
กุศลสำธำรณะ และมำตรำ 51 วรรคท้ำย ของกฎหมำยดังกล่ำว ยังได้บัญญัติว่ำ“หำกผู้อ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของหรือ
ผู้รับโอนทรัพย์สินตำมมำตรำ 50 วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิด
มูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินมำก่อน ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำบรรดำทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดหรือได้รับโอนมำโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี”  
   ด้วยลักษณะส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้นของมำตรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จึงเป็นผลให้ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือ ส ำนักงำน 
ปปง. ในฐำนะผู้บังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน สำมำรถน ำมำตรกำรดังกล่ำว
มำใช้ในกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงท ำให้
ปัจจุบันมีควำมผิดมูลฐำนซึ่งเสมือนเป็นกรอบอ ำนำจที่จะน ำมำตรกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินมำใช้ด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนนั้นได้ถึง 29 มูลฐำน คือ 
   (1) ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 
   (2) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ เพศ ค้ำหญิงและเด็ก ค้ำประเวณี  
  (3) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรฉ้อโกงประชำชน 
   (4) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริตในสถำบันกำรเงิน  
   (5) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรทุจริต  
   (6) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกรรโชกหรือรีดเอำทรัพย์  
   (7) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบหนีศุลกำกร 
   (8) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำย 
   (9) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรพนัน  
   (10) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรเป็นสมำชิกอ้ังยี่ 
   (11) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรรับของโจรอันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ 
   (12) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมหรือกำรแปลงเงินตรำ อันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ 
   (13) ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ 
   (14) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปลอมเอกสำรสิทธิ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ หรือเพ่ือกำรค้ำ 
   (15) ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ อันมีลักษณะเป็นกำรค้ำ 
   (16) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรฆ่ำคนตำย เพ่ือให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน 
   (17) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นเพ่ือเรียกหรือรับผลประโยชน์  
   (18) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือ
ยักยอก อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ 
   (19) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำอันเป็นโจรสลัด 
   (20) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรปั่นหุ้น 
   (21) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำอำวุธ และยุทธภัณฑ์ 
   (22) ควำมผิดฐำนมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
   (23) ควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
   (24) ควำมผิดฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
   (25) ควำมผิดฐำนหลีกเลี่ยงภำษีตำมประมวลรัษฎำกร  
   (26) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรกำร 
   (27) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ 
   (28) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
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   (29) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำรที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท ำได้รับอันตรำยสำหัสหรือ 
ถึงแก่ควำมตำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 

๑.๒ อ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ 
กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง พ.ศ. 25๕๙ มีดังนี ้

(๑) ให้ค ำแนะน ำหรือชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติแก่ผู้มีหน้ำที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๒) ก ำกับดู แล ติ ดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญั ติ นี้  รวมถึ ง 

กำรด ำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
(๓) รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอ่ืน 
(๔) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยำนหลักฐำนเพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยึด อำยัด หรือริบทรัพย์สิน 

ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอ่ืน 
2. การจัดส่วนราชการภายในส านักงาน ปปง. 

2.1 ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำน ปปง. พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2556 ได้มีกำร
แบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 10 กอง 2 ศูนย์ 2 กลุ่ม ตำมภำรกิจที่กฎหมำยก ำหนด แต่เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
สภำพแวดล้อมภำยนอกและปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในตำมที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้นแล้วนั้น ส ำนักงำน ปปง. จึงได้ออกระเบียบ
ส ำนักงำน ปปง. ว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรฯ พ.ศ. 2556 – 2559 เพ่ือแบ่งส่วนรำชกำรภำยในโดยมีโครงสร้ำงของส่วน
รำชกำร ดังนี้  

2.1.1 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลก.) 
2.1.2 กองกฎหมำย (กม.) 
2.1.3 กองก ำกับและตรวจสอบ (กส.) 
2.1.4 กองข่ำวกรองทำงกำรเงิน (ขก.) 
2.1.5 กองคดี 1 (คด.1) 
2.1.6 กองคดี 2 (คด.2) 
2.1.7 กองคดี 3 (คด.3) 
2.1.8 กองคดี 4 (คด.4) 
2.1.9 กองควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (คท.) 
2.1.10 กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ (นย.) 
2.1.11 กองบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน (บส.) 
2.1.12 กองสื่อสำรองค์กร (สอ.) 
2.1.13 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ศท.) 
2.1.14 กลุ่มตรวจสอบภำยใน (ตน.) 
2.1.15 กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (พบ.) 
2.1.16 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 1 แผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรในปัจจุบัน 
 

3. อัตราก าลัง 
ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 ส ำนักงำน ปปง. มีอัตรำข้ำรำชกำรรวมทั้งสิ้น 552 อัตรำ และมี

อัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรรวมทั้งสิ้น 32 อัตรำ  
    ส ำนักงำน ปปง. ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ปัจจัยและแนวโน้มที่คำดว่ำจะส่งผลต่อกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำงๆ ซึ่งบริบทและสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศมี
แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีควำมซับซ้อนหลำยมิติ อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน กำรเปิดเสรีในภูมิภำคที่น ำไปสู่ควำมเชื่อมโยงในทุกระบบ อำจก่อให้เกิด
ควำมเสี่ยงด้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหำยำเสพติดและกำรลักลอบเข้ำเมือง 
ปัจจัยเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส ำคัญและส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. ทั้งสิ้น 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรแก้ปัญหำต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ จึงได้มีกำรวิเครำะห์ องคกรโดยใช
หลักกำร 7-S เพ่ื อวิ เครำะห์ปั จจั ยภำยในของ SWOT ในกำรหำจุดแข็ ง (Strengths) และจุดออน 
(Weaknesses) ขององค์กร และวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (PEST Analysis) เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัย
ภำยนอกของ SWOT ในกำรหำโอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)   
  ส ำหรับกรอบกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในจะใช้กำรวิเครำะห์คุณลักษณะขององค์กร ๗ ประกำรของ 
McKinney (McKinney ๗-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่ำวมีส่วนส ำคัญต่อควำมส ำเร็จขององค์กร องค์ประกอบ ๗S 
ได้แก ่ 

S๑ = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือกำรด ำเนินงำน
ต่ำงๆ ภำยในองค์กรที่ได้ถูกวำงแผนขึ้นมำเพ่ือให้สอดคล้องและเหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะ
แวดล้อมภำยนอกและภำยในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดท ำขึ้นมำโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้องค์กรมี
ควำมสำมำรถสร้ำงกลยุทธ์ขององค์กรนั้นมีควำมสัมพันธ์กับโครงสร้ำงขององค์กรอย่ำงใกล้ชิดเนื่องจำกกำรจัด
โครงสร้ำงขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตำมกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ (Structure Follows Strategy)  



๒๒ 
 

S๒ = โครงสร้ำงองค์กร (Structure) กำรพิจำรณำลักษณะขององค์กรมีประโยชนต่อกำร
จัดท ำกลยุทธ์ขององค์กร วิเครำะห์โครงสร้ำงองค์กรที่ได้ตั้งขึ้นตำมกฎหมำย กำรแบ่งหน่วยงำน กำรมอบหมำย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และสำยกำรบังคับบัญชำ เนื่องจำกถ้ำโครงสร้ำงองค์กรมีควำมเหมำะสมและสอดคล้อง
ต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้ำโครงสร้ำงขององค์กรไม่เหมำะสมและสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร  

S๓ = ระบบในกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Systems) หรือกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร 
ได้แก่ ระบบหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรที่ช่วยให้องค์กร
สำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริหำรจัดกำรองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบกำรวำงแผน 
ระบบด้ำนงบประมำณ และระบบบัญชี ระบบในกำรสรรหำ และคัดเลือกบุคลำกร ระบบในกำรฝึกอบรม ระบบ
ในกำรติดต่อสื่อสำร ระบบหรือข้ันตอนกำรท ำงำนเหล่ำนี้จะบ่งบอกถึงวิธีกำรท ำงำนต่ำงๆขององค์กร  

S๔ = กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรระดับสูง (Style) โดยรวมถึงบุคลิกภำพ ภำวะผู้น ำและ
คุณธรรม เนื่องจำกกำรกระท ำหรือพฤติกรรมของผู้บริหำรระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อควำมรู้สึกนึกคิดของบุคลำกร
ภำยในองค์กรมำกกว่ำค ำพูดของผู้บริหำร หำกผู้บริหำรมีภำวะผู้น ำที่ดีจะสำมำรถน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ
พร้อมด้วยคุณธรรม  

S๕ = บุคลำกรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลำกรทุกระดับภำยในองค์กร ทั้งในเรื่องจ ำนวน
บุคลำกรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่ำงๆที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงำนภำยในองค์กร เช่น กำร
มอบหมำยให้ฝ่ำยบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้ำนกำรบุคลำกรทั้งหมด หรือกำรที่ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำมำเกี่ยวข้องต่อ
กำรจูงใจและพัฒนำบุคลำกร  

S๖ = ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร (Skills) ควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร เช่น ควำมสำมำรถและทักษะขององค์กรในกำรให้บริกำรควำมสำมำรถในด้ำนวิจัยและ
พัฒนำ ควำมสำมำรถด้ำนกำรตลำด ควำมสำมำรถด้ำนกำรเงิน  

S๗ = ค่ำนิยมรวมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดรวมกัน ค่ำนิยม ควำมคำดหวังของ
องค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่ำงเป็นทำงกำรเป็นแนวคิดพ้ืนฐำนขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่ต้องกำรจะให้
องค์กรเป็นในอนำคตข้ำงหน้ำ องค์กรที่มีควำมเป็นเลิศในกำรบริหำรมักจะมีค่ำนิยมรวมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จในกำรบริหำร 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้วยกรอบแนวคิด 7S 
ตำรำงที่ 17 S๑ = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 

Strengths Weakness 
 เป็นองค์กรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  
 มีกฎหมำยและเครื่องมือที่ชัดเจน  
 มีกำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ เอ้ือต่อกำรท ำงำน รวมทั้ง มีกำร
บังคับใช้กฎหมำย 
ที่เข้มงวดเด็ดขำด 

 นโยบำยองค์กรและกรอบตัวชี้วัดสนับสนุน/
ผลักดันให้หน่วยงำนพัฒนำนวัตกรรม  

 มีเงินค่ำตอบแทนพิเศษนอกเหนือจำกเงินเดือน 
 มีกองทุนส ำนั กงำนปปง. เพ่ือสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำน 

 กฎหมำยและแนวปฏิบัติบำงเรื่องยังไม่สอดคล้อง
กับมำตรฐำนสำกล  

 แนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยขำดควำมชัดเจนยังไม่
สอดคล้องกับกฎหมำยและลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของผู้มีหน้ำที่รำยงำน 



๒๓ 
 

ตำรำงที่ 18 S๒ = โครงสร้ำงองค์กร (Structure) 

Strengths Weakness 
 มีกำรจัดโครงสร้ำงแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ

หน่วยงำน (Functrional Description) ที่ชัดเจน 
 ส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนที่ดูแลเรื่อง

ควำมผิดมูลฐำนที่หลำกหลำย จึงท ำให้มีทรัพย์
ที่มำจำกกำรกระท ำควำมผิดที่หลำกหลำยและ
จ ำนวนมำก 

 กระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพย์สินมี
ควำมชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

 คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้องให้
ควำมส ำคัญ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน  

 มีคณะกรรมกำรหรือผู้เชี่ยวชำญที่ดูแลเรื่อง 
กำรบริหำรทรัพย์สินโดยตรง 

 กระบวนกำรท ำงำนไม่ซ้ ำซ้อนกับหน่วยอื่น 

 โครงสร้ำงและระบบงำนภำยในยังไม่สำมำรถ
ขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. ได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ และยังมีควำมซ้ ำซ้อนของงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน 

ตำรำงที่ 19 S๓ = ระบบในกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Systems) 

Strengths Weakness 
 ผู้ บ ริห ำรให้ ควำมส ำคัญ กับกำรพัฒ นำด้ ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 มีกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนิน

ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) 
 มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำร

จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน ปปง. 
ทุกปี 

 มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
กำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร กำรควบคุมต้นทุน
และค่ำใช้จ่ำยในภำพรวมและหน่วยงำน 

 มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจและควำมผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลำกรส ำนักงำน ปปง. เป็นประจ ำ
ทุกปี 

 มีกำรวำงแผนเส้นทำงกำรเติบโตตำมสำยอำชีพ 

 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไม่เสถียรและ 
มีประสิทธิภำพ 

 ยังไม่สำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยีที่มีได้อย่ำง
เต็มประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ตำรำงที่ 20 S๔ = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรระดับสูง (Style) 

Strengths Weakness 
 มีกำรสื่อสำรภำยในระหว่ำงผู้บริหำรและบุคลำกร

ส ำนักงำน ปปง. ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง ท ำให้
ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรวดเร็ว 

 ขำดกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ เทคนิค ประสบกำรณ์ 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

 ขำดกำรสร้ำงบรรยำกำศ สภำวะแวดล้อมในกำร
สร้ำงนวัตกรรมและสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง   

 ขำดกำรน ำไปใช้ ขำดควำมต่อเนื่อง 

ตำรำงที่ 21 S๕ = บุคลำกรในองค์กร (Staff) 

Strengths Weakness 
 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบ 

วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินคดี 
 บุ คลำกรมี ค วำม เชี่ ย วชำญ ด้ ำน เทค โน โลยี

สำรสนเทศที่รองรับกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกร 
 บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นและสนใจที่จะคิดค้น

นวัตกรรมเพ่ือน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 

 จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน
อัตรำก ำลังด้ำนข่ำวกรองและก ำกับตรวจสอบ 
มีไม่เพียงพอกับปริมำณงำนและภำรกิจ 

 เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีควำมเชี่ยวชำญหรือมีประสบกำรณ์ 
ด้ำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจผู้มีหน้ำที่รำยงำนแต่ละ
ประเภทมีน้อย 

 มีกำรโอนย้ำยและลำออกท ำให้ขำดควำมต่อเนื่อง 
ในกำรท ำงำน 

 บุคลำกรบำงส่วนยังขำดองค์ควำมรู้ ทักษะและ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในกำรปฏิบัติงำน อำทิ 
ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรทรัพย์สินบำงประเภท 

ตำรำงที่ 22 S๖ = ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร (Skills) 

Strengths Weakness 
 มีกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย 

ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 
 มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP) ของ
บุคลำกร 

 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของบุคลำกรเก่ำ-ใหม่ ท ำ
ให้งำนขำดควำมต่อเนื่อง 

 ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในเชิงนวัตกรรมและกำร
สร้ำงควำมต่อเนื่อง 

 กำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนยังไม่
เพียงพอ 

ตำรำงที่ 23 S๗ = ค่ำนิยมรวมกัน (Shared Values) 

Strengths Weakness 
 มีกำรก ำหนดค่ำนิยมองค์กรที่ชัดเจน 
 มีกำรสื่ อสำรค่ำนิ ยมองค์กรอย่ ำงทั่ วถึ งและ

บุคลำกรส ำนักงำน ปปง .ได้รับทรำบโดยทั่วกัน 
 บุคลำกรส ำนักงำน ปปง .กระตือรือร้นที่จะมีส่วน

ร่วมในกำรปฏิบัติตำมค่ำนิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 

 ค่ำนิยมองค์กรเพ่ิงมีกำรใช้งำนและถ่ำยทอดใน
องค์กร 



๒๕ 
 

    ส ำหรับกรอบกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกจะใช้กำรวิเครำะห์ด้วย PEST Analysis ซึ่งตัวแปร
ดังกล่ำวมีส่วนส ำคัญต่อควำมส ำเร็จขององค์กร องค์ประกอบ PEST ได้แก่ 

P – Political ปัจจัยทำงกำรเมืองเป็นปัจจัยที่เรำต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำก ซึ่งมีผลต่อ
องค์กรอย่ำงมำกซ่ึงอำจเป็นผลบวกหรือผลกระทบทำงลบต่อองค์กรได้ 

E – Economic ปัจจัยทำงเศรษฐกิจนับว่ำเป็นหนึ่งอีกตัวแปรส ำคัญมำกในกำรวิเครำะห์
องค์กร และมีหลำยสิ่งในปัจจัยเศรษฐกิจที่เรำควรให้ควำมส ำคัญ เช่น GDP ภำยในประเทศ อัตรำดอกเบี้ย
นโยบำย 

S – Social ปัจจัยทำงสังคมเป็นกำรวิเครำะห์ถึงสภำพควำมเป็นอยู่ โครงสร้ำงประชำกร 
วัฒนธรรม ประเพณีต่ำงๆ ของคนในประเทศ  

T – Technological ปัจจัยทำงเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำรด ำเนินธุรกิจ
ต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก เช่น เทคโนโลยีทำงกำรเงิน (FinTech) เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรท ำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่ำนคนกลำง
(Block chain) เป็นต้น 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย PEST Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรด้วย PEST Analysis 
   ๑) ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง (Political : P) 
     (๑) รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับปัญหำกำรฟอกเงินซึ่งเป็นปัญหำส ำคัญในระดับสำกลที่มี
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภำพรวม ท ำลำยควำมน่ำเชื่อถือในกำรค้ำกำรลงทุน ท ำให้ขำดเสถียรภำพ 
ในระบบกำรเงินในระดับมหภำค และที่ส ำคัญท ำลำยควำมมั่นคงของประเทศเพรำะเชื่อมโยงกับปัญหำ
อำชญำกรรมอ่ืน เช่น ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ กำรก่อกำรร้ำย กำรทุจริตในภำครัฐ กำรฉ้อโกงประชำชน เป็นต้น 
รัฐบำลจึงก ำหนดให้ปัญหำกำรฟอกเงินเป็นปัญหำส ำคัญที่ต้องแก้ไข ทั้งกำรก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมถึงแผนงำนส ำคัญอ่ืนๆ หรือก ำหนดเป็นนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 
เช่น 
    - กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ 
    - กำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิตของประชำชน (ประเด็นกำรฉ้อโกงหลอกลวง
ประชำชนโดยครอบคลุมไปถึงกำรฉ้อโกงผ่ำนระบบออนไลน์) 
    - กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและ 
ฝ่ำยรำชกำรประจ ำ 



๒๖ 
 

     (๒) มำตรฐำนสำกลเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism – AML/CFT) โดยคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพ่ือด ำเนินกำรทำง
กำรเงินเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF)  ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องเข้ำรับ
กำรประเมินตำมระยะเวลำที่ก ำหนด หำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลหรือไม่ผ่ำนกำรประเมิน อำจถูกก ำหนด
รำยชื่อเป็นประเทศที่มีควำมเสี่ยงสูงด้ำนฟอกเงิน โดยจะถูกใช้มำตรกำรตอบโต้ผ่ำนกำรท ำธุรกรรมกับลูกค้ำ
เอกชนและสถำบันกำรเงินของไทย ซึ่งจะมีผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจและภำคกำรเงิน รวมถึงส่งผลกระทบด้ ำน
ควำมมั่นคงของประเทศไทย นอกจำกนี้กำรเปลี่ยนแปลงของมำตรฐำนสำกลด้ำน AML/CFT ซึ่ง FATF อำจมี
กำรแก้ไขหรือมีข้อก ำหนดหรือข้อแนะน ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับมำตรฐำนสำกล ซึ่งส ำนักงำน ปปง. จะต้องด ำเนินกำร
ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดหรือข้อแนะน ำเหล่ำนั้น  
    (๓) สถำนกำรณ์ด้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรเผยแพร่ขยำยอำวุธ
ที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง ปัจจุบันกำรก่อกำรร้ำยข้ำมชำติ และกำรก่อกำรร้ำยของโลกทวีควำมรุนแรงขึ้น  
เป็นภัยคุกคำมควำมม่ันคงรูปแบบใหม่ที่มีควำมซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันในลักษณะอำชญำกรรมข้ำมชำติ มีกำร
เผยแพร่อุดมกำรณ์และแนวควำมคิดควำมรุนแรง โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทำงหลัก กำรขยำยตัว  
ในภูมิภำคมีแนวโน้มสูงขึ้น ประเทศไทยถูกใช้เป็นทำงผ่ำนเดินทำงไปกลับของผู้ก่อกำรร้ำย และองค์กร  
ไม่แสวงหำก ำไรที่มีกำรด ำเนินกำรข้ำมชำติหรือมีเงินทุนหมุนเวียนเป็นจ ำนวนมำกถูกใช้เป็นช่ องทำงในกำร
ระดมทุนสนับสนุนกำรก่อเหตุ กรณีกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีองค์กรไม่แสวงหำก ำไร  
บำงแห่งสนับสนุนเงินทุน ช่องทำงที่ใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยทุน ได้แก่ ด่ำนศุลกำกร ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำร
เฉพำะกิจ กำรค้ำอัญมณี เพชรพลอย ทองค ำ และเป็นกำรเคลื่อนย้ำยจำกแหล่งเงินทุนภำยในประเทศไปยัง
ผู้ก่อกำรร้ำยต่ำงประเทศ ซึ่งต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงเร่งด่วน  
   (๔) นโยบำยรัฐบำล ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนของภำครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำล โดยเน้นบูรณำกำรกำรลงทุนในทรัพยำกร กำรเชื่อมโยง
ข้อมูล และกำรท ำงำนของหน่วยงำนภำครัฐเข้ำด้วยกัน ส ำนักงำน ปปง. ต้องน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใน
กระบวนกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์ เช่น สร้ำงระบบข้อมูลสำรสนเทศส ำคัญๆ สร้ำงระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูล
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส ำคัญกับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีและติดตำม
ผู้กระท ำควำมผิด เป็นต้น 
  ๒) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic : E) 
   (๑) ระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกำสให้มีกำรเคลื่อนย้ำยคนและเงินทุนได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้
ประเทศไทยมีควำมเสี่ยงต่อภัยคุกคำม  
   (๒) ระบบกำรเงินของโลกท่ีปรับเปลี่ยนไปเป็นธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) กำรใช้สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ท ำให้ยำกต่อกำรติดต่อตำมร่องรอยทำงกำรเงิน 
    (๔) รูปแบบกำรฟอกเงินมีควำมสลับซับซ้อนและมีลักษณะอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
    (๕) กำรมีหน่วยก ำกับหลักภำครัฐที่ช่วยก ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรม หรือผู้มีหน้ำที่
รำยงำนธุรกรรมบำงธุรกิจมีกำรก ำกับกันเอง (Self Regulatory)  
   ๓) ปัจจัยทางสภาพสังคม (Social : S) 
    (๑) สภำพปัญหำอำชญำกรรมมูลฐำน ปัจจุบันมีกำรกระท ำควำมผิดมำกขึ้น เช่น กำรค้ำ
มนุษย์ กำรทุจริตในภำครัฐ กำรฉ้อโกงประชำชนมีระดับควำมรุนแรงขึ้นและรูปแบบกำรกระท ำควำมผิด 
มีวิธีกำรใหม่ๆ ที่หลำกหลำย หรือมีกระบวนกำรรูปแบบคดีฟอกเงินที่มีขนำดใหญ่และซับซ้อน ซึ่งสร้ำง  
ควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนและควำมเสียหำยต่อเศรษฐกิจและควำมมั่นคงของประเทศ 



๒๗ 
 

    (๒) กำรอพยพเคลื่อนย้ำยของประชำกรชำวต่ำงชำติเพ่ือท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรก่อ
อำชญำกรรมและกำรฟอกเงินรวมถึงกำรปกปิด ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิดในต่ำงประเทศ 
   (๓) กำรสนับสนุน ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศในกำรร่วมมือ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรฟอกเงิน โดยเฉพำะภำคประชำชน รัฐบำลและภำคเอกชนในประเทศ 
    (๔) กำรได้รับควำมเชื่อมั่นจำกประชำชน รัฐบำล และภำคเอกชนกับบทบำทส ำคัญ 
ในกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมเพ่ือตัดวงจรอำชญำกรรมกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือสกัดกั้นกำรน ำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิดไปใช้ประโยชน์ 
    ๔) ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (Technological : T) 
     (๑) นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruptive Technology) เช่น เทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) , Internet of Things , E-Commerce , เทคโนโลยีทำงกำรเงิน 
(FinTech) , เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรท ำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่ำนคนกลำง (Blockchain) , ชุดข้อมูลขนำดใหญ่  
(Big Data) ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินใหม่ๆ ที่ออกโดยสถำบันกำรเงินเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนผ่ำน
อินเตอร์เน็ต ท ำให้อินเตอร์เน็ตกลำยเป็นเครื่องมือหรือช่องทำงในกำรกระท ำควำมผิด เนื่องจำกสำมำรถ  
ท ำธุรกรรมได้โดยไม่พบหน้ำ ใช้นอมินีในกำรท ำธุรกรรมได้ง่ำยและมีควำมสะดวกในกำรท ำธุรกรรมได้ทุกเวลำ  
ท ำให้กำรฟอกเงินผ่ำนช่องทำงอินเตอร์เน็ตและเครือข่ำยสังคมออนไลน์มีแนวโน้มสูงขึ้นและทวีควำมซับซ้อนมำกขึ้น 
และอำชญำกรมีกำรพัฒนำเทคนิคเพ่ือแสวงหำประโยชน์จำกโครงสร้ำงอินเตอร์เน็ตในขั้นสูง และเครื่องมือในกำร
ขโมยเงินจำกเหยื่อทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
     (๒) อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี ภัยคุกคำมด้ำนนวัตกรรม แนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นของ 
กลุ่มทหำรรับจ้ำงไซเบอร์เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ให้บริกำรเจำะระบบและขโมยข้อมูลตำมค ำสั่ง ซึ่งมีบทบำทส ำคัญ 
ในกำรสนับสนุนเครือข่ำยอำชญำกรรมรูปแบบอ่ืนๆ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำก 
     (๓) กำรมีนวัตกรรมสนับสนุนภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน ได้แก่ 
      - เทคโนโลยีด้ำนกำรสืบสวน มีระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุน 
กำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำน เช่น เทคโนโลยีด้ำนกำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนทำงคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบ 
กำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยี ระบบกำรส่งรำยงำนธุรกรรมทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบสำรสนเทศ  
เพ่ือควบคุมติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนคดี ระบบสำรสนเทศเพ่ือรวบรวม ติดตำม และบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สิน ระบบสำรสนเทศเพ่ือบริหำรจัดกำรกำรประมูลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์เพ่ือกำรขำยทอดตลำด ระบบ
บริหำรจัดกำรแบ่งปันข้อมูลส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ เป็นต้น 
      - เทคโนโลยีด้ำนกำรสืบสวน มีระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำน เช่น ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคลของกรมกำรปกครอง ระบบฐำนข้อมูลยำเสพติด
ของส ำนักงำน ป.ป.ส. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรมของส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม ข้อมูลประวัติ
บุคคลผู้กระท ำผิดกฎหมำยของกองทะเบียนประวัติอำชญำกร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
  ๒.3  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
  ส ำนักงำน ปปง. ได้วิเครำะห์ปัจจัยภำยในด้วยกรอบแนวคิด 7S ในกำรหำจุดแข็ง (Strengths) 
และจุดออน (Weaknesses) ขององค์กร และวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกด้วย PEST Analysis ในกำรหำโอกำส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จำกนั้นน ำผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกดังกล่ำว  
มำด ำเนินกำรวิเครำะห์SWOT และใช้เทคนิคกำรจับคู่ (SWOT Matching หรือ TOWS Matrix) และน ำมำจัดกลุ่ม 
กลยุทธ์และสังเครำะห์เป็นกลยุทธ์ทำงเลือก 



๒๘ 
 

S มำจำก Strengths หมำยถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยในเป็นข้อดี 
ที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร เช่น จุดแข็งด้ำนบุคลำกร ซึ่งองค์กรจะต้องน ำจุดแข็งมำใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในกำรท ำงำนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 

W มำจำก Weaknesses หมำยถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยในเป็น
ปัญหำ/อุปสรรค หรือข้อบกพร่องที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในองค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องด ำเนินกำรหำวิธี  
ในกำรแก้ปัญหำนั้น 

O มำจำก Opportunities หมำยถึง โอกำส ซึ่งเกิดจำกปัจจัยภำยนอกเป็นผลจำกกำร 
ที่สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กรเอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนขององค์กร ซึ่งกำรปฏิบัติงำนที่ดี
จะต้องเสำะแสวงหำโอกำสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จำกโอกำสนั้น 

T มำจำก Threats หมำยถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจำกปัจจัยภำยนอกเป็นข้อจ ำกัดที่เกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยนอก ซึ่งองค์กรจ ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยำยำมขจัดอุปสรรคต่ำงๆ และ  
ภัยคุกคำมให้กำรท ำงำนขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของส านักงาน ปปง. สรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 24 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน ของส ำนักงำน ปปง.) 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S๑. เป็นองค์กรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็นที่
ยอมรับในระดับสำกล  

S๒. มีกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย 
ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

S๓. มีกฎหมำยและเครื่องมือที่ชัดเจน  
- มีกำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

เอ้ือต่อกำรท ำงำน รวมทั้งมีกำรบังคับใช้กฎหมำย 
ที่เข้มงวดเด็ดขำด 

- มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพย์สินที่ชัดเจน 
S๔. ส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนที่ดูแลเรื่องควำมผิด 

มูลฐำนที่หลำกหลำย จึงท ำให้มีทรัพย์ที่มำจำกกำร
กระท ำควำมผิดที่หลำกหลำยและจ ำนวนมำก 

S๕. กระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพย์สิน 
มีควำมชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

S๖. นโยบำยองค์กรและกรอบตัวชี้วัดสนับสนุน/ผลักดันให้
หน่วยงำนพัฒนำนวัตกรรม 

S๗. คณะกรรมกำร/คณะท ำงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมส ำคัญ 
และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน  
- มีคณะกรรมกำรหรือผู้เชี่ยวชำญที่ดูแลเรื่อง 

กำรบริหำรทรัพย์สินโดยตรง 
- มีคณะท ำงำนศึกษำนวัตกรรมที่ถูกน ำมำใช้ 

ในกำรฟอกเงิน 
S๘. มีกำรประสำนงำนภำยในหน่วยงำนที่ดีเนื่องจำก 

เป็นองค์กรที่มีขนำดเล็ก 
S๙. กระบวนกำรท ำงำนไม่ซ้ ำซ้อนกับหน่วยอื่น 

W1 กฎหมำยและแนวปฏิบัติบำงเรื่องยังไม่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล  
- กฎหมำยบำงเรื่องยังไม่สอดคล้อง  

- แนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยขำดควำมชัดเจน 
ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมำยและลักษณะ 
- กำรประกอบธุรกิจของผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
W2 กฎหมำย/ระเบียบบำงเรื่องไม่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน 
อำทิ กำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำย  
W3 ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในเชิงนวัตกรรม และ      
กำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง 

- ขำดกำรแบ่งปันองค์ควำมรู ้เทคนิค ประสบกำรณ ์
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน   

- ขำดกำรสร้ำงบรรยำกำศ สภำวะแวดล้อม 
ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง   

- ขำดกำรน ำไปใช้ ขำดควำมต่อเนื่อง 
กำรให้รำงวัล แรงจูงใจ อย่ำงเป็นระบบ   
W4 โครงสร้ำงและระบบงำนภำยในยังไม่สอดคล้อง 
และเหมำะสมกับภำรกิจ มีควำมซ้ ำซ้อนกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำยใน 
W5 จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน 

- อัตรำก ำลังด้ำนข่ำวกรองและก ำกับตรวจสอบ 
- มีไม่เพียงพอกับปริมำณงำนและภำรกิจ  

- - เจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญหรือ 
มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรก ำกับดูแลธุรกิจ 
- ผู้มีหน้ำที่รำยงำนแต่ละประเภทมีน้อย   



๒๙ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S๑๐. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ 

- บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบ 
วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือน ำไปสู่กำรด ำเนินคดี 

- บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญ 
S๑๑. ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
S๑๒. มีบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รองรับ 

กำรท ำงำนให้แก่บุคลำกร  
S๑๓. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- มีเทคโนโลยีและระบบสนับสนนุบุคลำกร 
- มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

S๑๔. มีเงินค่ำตอบแทนนอกเหนือจำกเงินเดือน 
และมีกองทุนเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

W6 มีกำรโอนย้ำยและลำออกท ำให้ขำด 
ควำมต่อเนื่องในกำรท ำงำน    
W7 บุคลำกรบำงส่วนยังขำดองค์ควำมรู้ ทักษะและ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะในกำรปฏิบัติงำน 
อำท ิประสบกำรณ์ในกำรบริหำรทรัพย์สินบำงประเภท 

W8 กำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน 
ยังไม่เพียงพอ 
W9 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไม่เสถียรและ 
มีประสิทธิภำพ 
W10 เครื่องมือ งบประมำณ เทคโนโลยีใช้ได้ไม่คุ้มค่ำ 

 

ตำรำงที่ 25 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (โอกำส/อุปสรรค ของส ำนักงำน ปปง.)   

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
O๑.  มีมำตรฐำนสำกลเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำน 

AML/CFT ท ำให้เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำประเทศ 
O๒.  มีมำตรฐำนสำกลเปน็แรงผลักดันกำรด ำเนินกำร 
O๓.  รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำม 

กำรฟอกเงิน กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร
ก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
- รัฐบำลให้ควำมส ำคัญสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

ด้ำน AML/CFT   
- นโยบำยรัฐบำลมุ่งเน้นจัดกำรควำมผิดฐำนฟอกเงิน

ท ำให้มีทรัพย์เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดเพ่ิมข้ึน 
O๔.  ได้รับกำรสนับสนุน/ควำมร่วมมือจำก 

ภำคีเครือข่ำย โดยเฉพำะภำคประชำชน 
รัฐบำล และภำคเอกชน/ ผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
- ได้รับควำมเชื่อมั่นจำกประชำชนและรัฐบำล  

ท ำให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 
- ภำคเอกชน/ผู้มีหน้ำที่รำยงำนตระหนักถึง

ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย AML/CFT 
รวมถึงให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำม 

- ได้รับกำร Training จำกหน่วยงำนภำยนอก 
เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร 

- ธุรกิจบำงประเภทมีหน่วยก ำกับหลักช่วยก ำกับดูแล  
หรือบำงธรุกิจมีกำรก ำกับกันเอง (Self Regulatory)  
จึงท ำให้เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนง่ำยและได้รับควำมรว่มมือที่ดี 

T๑.  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนบำงแห่ง 
ยังไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่เผชิญอยู่และ 
ไม่มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยงที่ครบถ้วน ท ำให้ขำด
ประสิทธิผลในกำรป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูง ได้แก่ ทุจริต รับ
สินบน กำรหลีกเลี่ยงภำษี และกำรลักลอบหนี
ศุลกำกร 

T๒.  ผู้มีหน้ำที่รำยงำนมีกำรออกผลิตภัณฑ์ บริกำรที่มี
ลักษณะซับซ้อน อำจเป็นช่องทำงของกำรฟอกเงิน 
ได้ง่ำย 

T๓.  อำชญำกรมีกำรปรับกลวิธีในกำรก่ออำชญำกรรม 
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 
ยุ่งยำกซับซ้อนขึ้น 

T๔.  ไม่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำในกำรพิจำรณำของศำลได ้
T๕.  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให ้

กำรด ำเนินกำรด้ำน AML/CFT ท ำได้ยำกและ 
ท้ำทำยมำกข้ึน 
- ควำมสำมำรถในกำร Forecast/Predict 
- ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวรองรับกำร

เปลี่ยนแปลงในภำพรวมของประเทศ 
- กำรป้องกันท ำได้ยำกกำรปรำบปรำมสืบสวน 

ท ำได้ยำกซับซ้อน มีช่องโหว่ทำงกฎหมำย 
ในกำรควบคุมดูแล 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- ประชำชนให้ควำมสนใจข้อมูลข่ำวสำรของ 

ส ำนักงำน ปปง. 
O๕.  หลำยหน่วยงำนเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคำมด้ำน

นวัตกรรม 
O๖.  รัฐบำลให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ รวมถึงกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมใน
หน่วยงำน เพ่ือให้สำมำรถไปสู่ยุค Thailand ๔.๐ 
- นโยบำยรัฐบำล (Thailand ๔.๐) ท ำให้กำรบริหำร

จัดกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
- รัฐบำลให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพ่ือให้สำมำรถไปสู่ยุค Thailand ๔.๐  
- รัฐบำลให้ควำมส ำคัญและสนับสนุน/ผลักดันให้เกิด

กำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมในหน่วยงำน เห็นได้จำก
นโยบำยรัฐบำล/DE/DG/Thailand ๔.๐/Cyber 
Security/Cyber Crime/Cyber War รวมถึงมีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดภำคบังคับที่เกี่ยวข้องกับพัฒนำ 
/ใช้นวัตกรรม 

O๗.  มี Best Practice ด้ำนกำรพัฒนำ/ใช้นวัตกรรมจำก
หลำกหลำยวงกำรให้เรียนรู้ 

O๘.  มีนวัตกรรมสนับสนุนภำรกิจบริหำรทรัพย์สิน 

T๖.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกล้ตัว/เข้ำถึงได้ง่ำย 
เป็นโอกำสให้ถูกน ำไปใช้ในทำงที่ผิด หรือน ำไปใช้
โดยไม่รู้เท่ำทัน/ตระหนักรู้ 

T๗.  คดีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนและมีขนำดใหญ่ที่มี
ผู้เสียหำยจ ำนวนมำก ท ำให้ต้องใช้เวลำในกำร
ด ำเนินกำรมำกข้ึน 

 การประเมินสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการด าเนินงานด้านการบริหาร (SWOT Analysis) 
 (๑) กำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักคะแนนกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน 
 ผู้จัดท ำเอกสำรวิชำกำรได้ส่งแบบวิเครำะห์กำรถ่วงน้ ำหนักภำยนอกและภำยในให้กับกลุ่มตัวอย่ำง
ซึ่งเป็นผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักงำน ปปง. จ ำนวนทั้งสิ้น ๔ คน ให้พิจำรณำตำมหลักกำรและ
ควำมส ำคัญว่ำปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหำต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรส ำนักงำน ปปง. ให้ก ำหนด
น้ ำหนักคะแนนมำกกว่ำรำยกำรที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหำต่อกำรด ำเนินงำนน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อ
รวมกันเป็น ๑ ทั้งนี้ น้ ำหนักในแต่ละด้ำนอำจเท่ำกันหรือไม่เท่ำกันก็ได้ขึ้นอยู่กับควำมส ำคัญ ได้ผลดังนี้  

ตำรำงที่ 26 ค่ำน้ ำหนักของรำยกำรปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน 
คนที่ 

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 
๑ ๒ ๓ ๔  

S๑ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๑ 
S๒ โครงสร้ำงองค์กร (Structure) ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ 
S๓ ระบบในกำรด ำเนินงำนขององค์กร (Systems) ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๑๔ 
S๔ กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรระดับสูง (Style) ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๗ 
S๕ บุคลำกรในองค์กร (Staff) ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๖ 
S๖ ควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร (Skills) ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๔ 
S๗ ค่ำนิยมรวมกัน (Shared Values) ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๓ 

น้ าหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 



๓๑ 
 

 

 

ตำรำงที่ 27 ค่ำน้ ำหนักของรำยกำรปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 

คนที่ 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

๑ ๒ ๓ ๔  
นโยบำยและกำรเมือง (Political : P) ๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๒๕ ๐.๓๐ 
เศรษฐกิจ (Economic : E) ๐.๒๕ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๒๔ 
สภำพสังคม (Social : S) ๐.๒๕ ๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๒๕ ๐.๒๒ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (Technological : T) ๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๔ 

น้ าหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 

(๑) การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

ผู้จัดท ำเอกสำรวิชำกำรได้ส่งแบบประเมินเพ่ือวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมของ ส ำนักงำน ปปง.     
เพ่ือพิจำรณำประเด็นและวิเครำะห์ว่ำประเด็นดังกล่ำวส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนส ำนักงำน ปปง. มำกน้อยระดับใด 
โดยมีเกณฑ์กำรให้คะแนนแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ (๕ = มำกท่ีสุด, ๔ = มำก, ๓ = ปำนกลำง, ๒ = น้อย และ ๑ 
= น้อยที่สุด) จำกนั้น จึงได้น ำผลคะแนนของทุกคนมำหำค่ำเฉลี่ย ได้ผลดังนี้ 

ตำรำงที่ 28 กำรให้คะแนนสภำพแวดล้อมภำยใน 

ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแข็ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดอ่อน 

S๑  
กลยุทธ์ 

(Strategy) 

๔.50 S๑  เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

2.90 W๑ กฎหมำยและแนวปฏิบัติบำงเรื่องยังไม่
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

4.25 S๒  มี ก ำ รป รั บ ป รุ งก ฎ ห ม ำย ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เอ้ือต่อกำร
ท ำ ง ำน  ร ว ม ทั้ ง  มี ก ำ รบั งคั บ ใช้
กฎหมำยที่เข้มงวดเด็ดขำด 

๓.1๐ W๒ แนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยขำดควำม
ชัด เจนยั งไม่สอดคล้องกับกฎหมำยและ
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของผู้มีหน้ำที่
รำยงำน 

S๒  
โครงสร้าง 

(Structure) 

๔.๕๐ S๓ ส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนที่
ดู แ ล เ รื่ อ ง ค ว ำ ม ผิ ด มู ล ฐ ำ น ที่
หลำกหลำย จึงท ำให้มีทรัพย์ที่มำจำก
กำรกระท ำควำมผิดที่หลำกหลำยและ
จ ำนวนมำก 

๓.10 W3 โครงสร้ำงและระบบงำนภำยในยังไม่
สำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. 
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และยังมีควำม
ซ้ ำซ้อนของงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน 

๔.๐๐ S๔ กระบวนกำรท ำงำนไม่ซ้ ำซ้อนกับ
หน่วยอื่น 

S๓  
ระบบ 

(Systems) 

๓.80 S๕ มีกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำม
แผนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan) 

๓.30 W4 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไม่เสถียร
และมีประสิทธิภำพ 
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ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแข็ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดอ่อน 

๓.90 S๖ มีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในและกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงของส ำนักงำน ปปง. ทุกปี 

๓.๑5 W5 ยังไม่สำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยีที่มี
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

S๔  
รูปแบบ 
(Style) 

๔.๑5 S7 มี ก ำรสื่ อ ส ำรภ ำยใน ระห ว่ ำง
ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักงำน ปปง. 
ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง ท ำให้ได้รับ
ทรำบข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงรวดเร็ว 

๓.๐๐ W6 ขำดกำรแบ่ งปันองค์ควำมรู้  เทคนิค 
ประสบกำรณ์ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน 

S๕  
บุคลากร 
(Staff) 

๔.27 S8 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือ
น ำไปสู่กำรด ำเนินคดี 

๓.5๕ W7 จ ำนวนบุ คลำกรไม่ เพี ยงพอกับกำร
ปฏิบัติงำนอัตรำก ำลังด้ำนข่ำวกรองและก ำกับ
ตรวจสอบมีไม่เพียงพอกับปริมำณงำนและ
ภำรกิจ 

S๖  
ทักษะ 
(Skills) 

4.10 S9 มีกำรศึกษำวิจัยเพ่ือพัฒนำแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 

๓.90 W8 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของบุคลำกรเก่ำ-
ใหม่ ท ำให้งำนขำดควำมต่อเนื่อง 

๓.70 W9 ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในเชิงนวัตกรรม
และกำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง 

S๗  
ค่านิยมร่วม 
(Shared 
Values) 

๔.30 S๑0 มีกำรก ำหนดค่ำนิยมองค์กรที่
ชัดเจน 

๓.๑5 W๑0 ค่ำนิยมองค์กรเพ่ิงมีกำรใช้งำนและ
ถ่ำยทอดในองค์กร 

ตำรำงที่ 29 กำรให้คะแนนสภำพแวดล้อมภำยนอก 

ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

โอกาส 
คะแนน
เฉลี่ย 

ภัยคุกคาม ความท้าทาย 

การเมืองและ
กฎหมาย 

(Political and 
legal factors: 

P) 

4.40 O1 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรป้ องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน  กำรต่อต้ำนกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธ
ที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

๓.๓5 T1 หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้ งภำครัฐและ
เอกชนบำงแห่งยังไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ควำมเสี่ยงที่เผชิญอยู่และไม่มีมำตรกำรลด
ควำมเสี่ยงที่ครบถ้วน ท ำให้ขำดประสิทธิผล
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมที่
มีควำมเสี่ยงสูง ได้แก่ ทุจริต รับสินบน กำร
หลีกเลี่ยงภำษี และกำรลักลอบหนีศุลกำกร 

3.20 T2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกล้ตัว/เข้ำถึงได้
ง่ำยเป็นโอกำสให้ถูกน ำไปใช้ในทำงที่ผิด หรือ
น ำไปใช้โดยไม่รู้เท่ำทัน/ตระหนักรู้ 

เศรษฐกิจ 
(Economic 

4.25 O2 ระบบกำร เงิน ของโลกที่
ปรับเปลี่ยนไปเป็นธุรกรรมทำง

๓.๘๘ T3 ระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกำสให้มีกำร
เคลื่อนย้ำยคนและเงินทุนได้อย่ำงรวดเร็ว  
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ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

โอกาส 
คะแนน
เฉลี่ย 

ภัยคุกคาม ความท้าทาย 

factors: E) อิเล็กทรอนิกส์ ท ำให้ประเทศไทยมีควำมเสี่ยงต่อภัยคุกคำม 

T4 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรด้ำน AML/CFT ท ำได้
ยำกและท้ำทำยมำกขึ้น 

สังคมและ
วัฒนธรรม 

(Social-cultural 
factors: S) 

๔.25 O3 กำรสนับสนุน ควำมร่วมมือ
จำกภำคี เครือข่ ำยทั้ งในและ
ต่ำงประเทศในกำรร่วมมือเพ่ือ
แ ก้ ไข ปั ญ ห ำ ก ำ ร ฟ อ ก เงิ น 
โดยเฉพำะภำคประชำชน รัฐบำล
และภำคเอกชนในประเทศ 

๓.๕5 T5 กำรอพยพเคลื่อนย้ำยของประชำกร
ชำวต่ำงชำติเพ่ือท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำร
ก่ออำชญำกรรมและกำรฟอกเงินรวมถึงกำร
ปกปิด ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำ
ควำมผิดในต่ำงประเทศ 

เทคโนโลยี 
(Technological 

factors: T) 

4.05 O4 นวัตกรรมที่ เปลี่ ยนแปลง
อ ย่ ำ ง ร ว ด เ ร็ ว  (Disruptive 
Technology) เช่น  เทคโนโลยี
ปั ญ ญ ำ ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  (Artificial 
Intelligent : AI) , Internet of 
Things , E-Commerce ,
เ ท ค โ น โ ล ยี ท ำ ง ก ำ ร เ งิ น 
(FinTech) , เทคโนโลยีที่ ใช้ ใน
กำรท ำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่ำนคน
กลำง (Blockchain) , ชุดข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) ผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงินใหม่ๆ ที่ ออกโดย
สถำบันกำรเงินเพ่ืออ ำนวยควำม
ส ะ ด ว ก ใน ก ำ ร ใช้ ง ำ น ผ่ ำ น
อินเตอร์เน็ต 

๓.45 T6 อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี ภัยคุกคำม
ด้ำนนวัตกรรม แนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นของกลุ่ม
ทหำรรับจ้ำงไซเบอร์เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ผู้
ให้บริกำรเจำะระบบและขโมยข้อมูลตำม
ค ำสั่ง ซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุน
เครือข่ำยอำชญำกรรมรูปแบบอ่ืนๆ ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยอย่ำงมำก 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพภายนอกและภายใน 
ผู้จัดท ำเอกสำรวิชำกำรได้น ำผลกำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักคะแนนของปัจจัยแต่ละด้ำนตำมกรอบ

กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน (PEST Analysis และ McKinsey 7-S Framework)  ตำม
ระดับควำมส ำคัญ ซึ่งจะมีค่ำคะแนน (รวม= ๑) คูณกับคะแนนเฉลี่ยโดยภำพรวม (๕ คะแนน) ซึ่งจะได้เป็น
ค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (weighted score) เป็นกำรใช้ข้อมูลเฉลี่ยจำกแบบประเมิน เพ่ือใช้ประเมินต ำแหน่งทำง
ยุทธศำสตร์ขององค์กร สรุปผลได้ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 30 กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยใน 

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย X 
น้ าหนัก สรุปผล  

(จุดแข็ง–จุดอ่อน) 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S๑ กลยุทธ์ (Strategy)  ๐.๑๑ 4.38 ๓.00 0.48 0.33 0.15 
S๒ โครงสร้าง (Structure)  ๐.๑๕ ๔.๒๕ ๓.10 0.64 0.47 0.17 
S๓ ระบบ (Systems)  ๐.๑๔ ๓.85 ๓.23 0.54 0.45 0.09 
S๔ รูปแบบการท างาน (Style)  ๐.๑๗ 4.15 ๓.00 0.71 0.51 0.20 
S๕ บุคลากร (Staff)  ๐.๑๖ ๔.๒7 ๓.55 0.68 0.57 0.12 
S๖ ทักษะ (Skills)  ๐.๑๔ 4.10 ๓.80 0.57 0.53 0.04 
S๗ ค่านิยมร่วม (Shared Values) ๐.๑๓ ๔.30 ๓.๑5 0.56 0.41 0.15 

สรุปปัจจัยภายใน 4.18 ๓.27 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน ๐.91 

ตำรำงที่ 31 กำรสรุปผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพของสภำพแวดล้อมภำยนอก 

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย X 
น้ าหนัก สรุปผล  

(โอกำส–ภัยคุกคำม) 
โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส ภัยคุกคาม 

การเมืองและกฎหมาย  
(Political and legal factors: P) 

๐.๓๐ 4.40 ๓.28 1.32 0.98 0.34 

เศรษฐกิจ (Economic factors: E) ๐.๒๔ 4.25 ๓.88 1.02 0.93 0.09 
สังคมและวัฒนธรรม  
(Social-cultural factors: S) 

๐.๒๒ ๔.25 ๓.55 0.94 0.78 0.15 

เทคโนโลยี  
(Technological factors: T) 

๐.๒๔ 4.05 ๓.45 0.97 0.83 0.14 

สรุปปัจจัยภายนอก 4.25 ๓.52 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 0.72 

 
การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

  ผลจำกกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ (SWOT Analysis) ซึ่งท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส (Opportunities) และภัยคุกคำม ควำมท้ำทำย (Threats) และ
กำรวิเครำะห์ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก เพ่ือใช้ประเมินต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategics Positioning) ของ
กำรด ำเนินงำนส ำนักงำน ปปง. พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (S) เท่ำกับ 4.18 ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่เป็น
จุดอ่อน (W) เท่ำกับ 3.27 ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นโอกำส (O) เท่ำกับ 4.25 และค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นภัยคุกคำม 
ควำมท้ำทำย (T) เท่ำกับ ๓.52 ซึ่งสำมำรถน ำมำจัดท ำเป็นกรำฟเพ่ือพิจำรณำต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของการด าเนนิงานดา้นการบริหารส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  ทั้งนี้จำกกำรประเมินข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำสถำนภำพต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์องค์กรของกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน อยู่ในต ำแหน่ง SO Strategies คือ ใช้
ประโยชน์จำกโอกำสโดยอำศัยจุดแข็งภำยในองค์กร หมำยถึง กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ โดยน ำเอำโอกำสที่มีมำใช้
ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่องค์กรมีเพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันหรือน ำไปสู่กำรพัฒนำและกำร
ด ำเนินกำร เนื่องจำกกำรที่หน่วยงำนระดับนโยบำยให้ควำมส ำคัญกับส ำนักงำน ปปง. และกำรประกำศนโยบำย
ที่ชัดเจนหรือกำรก ำหนดเป็นวำระแห่งชำติในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน อำทิ ยำเสพติด ทุจริต ค้ำมนุษย์ จะช่วยสนับสนุนกำร
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บทท่ี ๓  
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

  3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision): องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล  

  ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์   “องค์กรที่เป็นมำตรฐำนได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล” หมำยถึง กำรที่
ส ำนักงำน ปปง. ตั้งเป้ำหมำยที่จะขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำร
ต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล มุ่งเน้นกำรด ำเนินกำรเพ่ือสกัดกั้นกำรน ำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิดไป
ใช้ประโยชน์ อันถือเป็นกำรตัดวงจรและลดแรงจูงใจในกำรประกอบอำชญำกรรม เพื่อส่งเสริมให้ประเทศชำติมี
ควำมมั่นคง และประชำชนมีควำมสุข ตำมที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ตลอดจนมุ่งมั่นด ำเนินกำรเพ่ือตอบสนองต่อควำมท้ำทำยและควำมคำดหวังจำกภำยในและภำยนอก อันจะไปสู่
กำรเป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับจำกทั้งบุคลำกรภำยในหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ 
รวมถึงประชำคมโลก ได้อย่ำงแท้จริง” 
  เป้ำหมำยองค์กำร (Ultimate Goal) 
  1. มีสัมฤทธิผลในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
  2. ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนสำกล 
  3.  หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งภำคประชำชน มีควำมเชื่อมั่นและยอมรับในกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. 
  3.1.2 พันธกิจ (Mission) 
  ๑. ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงิน กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
  ๒. ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 
  ๓. บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีสัมฤทธิผลและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
  ๔. ประสำนและบูรณำกำรควำมร่วมมือและสร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ 
  ๕. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และรองรับรัฐบำลดิจิทัล  
  ๖. เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
  3.1.3 ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : ยกระดับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยง 
       เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
    1.1 กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันสอดคล้องกับควำมเสี่ยง 
    1.2 ภำคีเครือข่ำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและให้ควำมร่วมมือเพ่ิมขึ้น 
    1.3 สร้ำงมำตรฐำนกำรก ำกับและตรวจสอบผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
  2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยกระดับกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
   เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
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    2.1 ผลกำรวิเครำะห์ธุรกรรมทำงกำรเงินน ำไปสู่กำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย 
    2.2 กำรด ำเนินคดีกับทรัพย์สินในควำมผิดมูลฐำนที่สอดคล้องกับควำมเสี่ยงและควำมผิดฐำน
ฟอกเงิน 
    2.3 กำรด ำเนินคดีอำญำฟอกเงิน กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงสอดคล้องกับควำมเสี่ยง 
    2.4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
  3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพและธรรมำภิบำล  
   เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
   3.1 โครงสร้ำงองค์กรและอัตรำก ำลังมีควำมเหมำะสมกับภำรกิจ 
   3.2  บุคลำกรมีสมรรถนะสูง 
   3.3  มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ 
   3.4  เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม 
   3.5 ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 

  
แผนภำพที่ 3 กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศำสตร์ด้ำน AML/CFT และแผนปฏิบัติ
รำชกำร 5 ปี ส ำนักงำน ปปง. 
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) 
 กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ (ยุทธศำสตร์) นั้นเป็นกำรจัดกลุ่มแนวทำงกำรพัฒนำ (กลยุทธ์ (มำ
วิ เค ร ำ ะ ห์ โ ด ย  TOWS Matrix โด ย ก ำ ร น ำ จุ ด แ ข็ ง  (Strengths) จุ ด อ่ อ น  (Weaknesses) โอ ก ำ ส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่ได้จำกกำรกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ )SWOT 
Analysis) มำท ำกำรจับคู่ ซึ่งผลจำกกำรวิเครำะห์จะแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศำสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) เป็นยุทธศำสตร์ที่เกิดจำกกำรจับคู่ระหว่ำงสภำพแวดล้อม
ภำยในทำงบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภำพแวดล้อมภำยนอกทำงบวกหรือโอกำส (Opportunity) ซึ่งก็
คือ กำรใช้จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรผสมผสำนกับโอกำสที่ดีเพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก
ส ำหรับองค์กร 
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2) ยุทธศำสตร์เชิ งป้องกัน (S-T Strategy) เป็นยุทธศำสตร์ที่ เกิดจำกกำรจับคู่ ระหว่ำง
สภำพแวดล้อมภำยในทำงบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภำพแวดล้อมภำยนอกทำงลบหรืออุปสรรค 
(Threat) ซึ่งเป็นกำรน ำจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรมำป้องกันอุปสรรค ซึ่งเป็นกำรใช้จุดแข็งเพ่ือ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค 

3) ยุทธศำสตร์ เชิ งแก้ ไข (W-O Strategy) เป็นยุทธศำสตร์ที่ เกิดจำกกำรจับคู่ ระหว่ำง
สภำพแวดล้อมภำยในทำงลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภำพแวดล้อมภำยนอกทำงบวก (Opportunity) 
เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์จำกโอกำสที่ดีเพ่ือมำปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กร หรือท ำให้จุดอ่อนนั้นลดลง 

4) ยุทธศำสตร์เชิงรับ (W-T Strategy) เป็นยุทธศำสตร์ที่เกิดจำกกำรจับคู่ระหว่ำงสภำพแวดล้อม
ภำยในทำงลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภำพแวดล้อมภำยนอกทำงลบหรืออุปสรรค  (Threat) เป็น
ยุทธศำสตร์เพ่ือกำรลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยมีเป้ำหมำยหลักคือกำรป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้
สถำนกำรณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่ำที่เป็นอยู ่

เนื่องจำกสถำนภำพต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์องค์กรของกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน อยู่ในต ำแหน่ง SO Strategies คือ ใช้ประโยชน์จำกโอกำสโดยอำศัยจุดแข็ง
ภำยในองค์กร หมำยถึง กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ โดยน ำเอำโอกำสที่มีมำใช้ประโยชน์ร่วมกับจุดแข็งที่ องค์กรมี
เพ่ือสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันหรือน ำไปสู่กำรพัฒนำและกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกกำรที่หน่วยงำน
ระดับนโยบำยให้ควำมส ำคัญกับส ำนักงำน ปปง. เพ่ือสนับสนุนกำรกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน ปปง. ให้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

 
แผนภำพที่ 4 กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์องค์กร 

จุดแข็ง ๕ อันดับแรก 
         S๑ เป็นองค์กรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
         S๓ ส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนที่ดูแลเรื่องควำมผิดมูลฐำนที่หลำกหลำย จึงท ำให้มีทรัพย์ที่มำจำก
กำรกระท ำควำมผิดที่หลำกหลำยและจ ำนวนมำก 
         S๑0 มีกำรก ำหนดค่ำนิยมองค์กรที่ชัดเจน 
         S8 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินคดี 
         S๒ มีกำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ เอ้ือต่อกำรท ำงำน รวมทั้ง มีกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่เข้มงวดเด็ดขำด 

จุดอ่อน ๕ อันดับแรก 
W8 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของบุคลำกรเก่ำ-ใหม่ ท ำให้งำนขำดควำมต่อเนื่อง 
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W9 ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในเชิงนวัตกรรมและกำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง 
W7 จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำนอัตรำก ำลังด้ำนข่ำวกรองและก ำกับตรวจสอบมีไม่

เพียงพอกับปริมำณงำนและภำรกิจ 
W4 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไม่เสถียรและมีประสิทธิภำพ 
W5 ยังไม่สำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยีที่มีได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
โอกาส 5 อันดับแรก 
O1 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง

กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
O3 กำรสนับสนุน ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศในกำรร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหำ

กำรฟอกเงิน โดยเฉพำะภำคประชำชน รัฐบำลและภำคเอกชนในประเทศ 
O2 ระบบกำรเงินของโลกท่ีปรับเปลี่ยนไปเป็นธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
O4 นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruptive Technology) เช่น เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligent : AI) , Internet of Things , E-Commerce , เทคโนโลยีทำงกำรเงิน (FinTech) , 
เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรท ำธุรกรรมโดยไม่ต้องผ่ำนคนกลำง (Blockchain) , ชุดข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) 
ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินใหม่ๆ ที่ออกโดยสถำบันกำรเงินเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำนผ่ำนอินเตอร์เน็ต 

ภัยคุกคาม 5 อันดับแรก 
T3 ระบบ เศรษฐกิ จ เสรีที่ เปิ ด โอกำส ให้ มี กำร เคลื่ อนย้ ำยคนและ เงินทุ น ได้ อย่ ำ งรวด เร็ ว  

ท ำให้ประเทศไทยมีควำมเสี่ยงต่อภัยคุกคำม 
T5 กำรอพยพเคลื่อนย้ำยของประชำกรชำวต่ำงชำติเพ่ือท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรก่ออำชญำกรรม

และกำรฟอกเงินรวมถึงกำรปกปิด ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิดในต่ำงประเทศ 
T6 อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี ภัยคุกคำมด้ำนนวัตกรรม แนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้นของกลุ่มทหำรรับจ้ำงไซ

เบอร์เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ผู้ให้บริกำรเจำะระบบและขโมยข้อมูลตำมค ำสั่ง ซึ่งมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุน
เครือข่ำยอำชญำกรรมรูปแบบอ่ืนๆ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำก 

T1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนบำงแห่งยังไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่เผชิญอยู่
และไม่มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยงที่ครบถ้วน ท ำให้ขำดประสิทธิผลในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมที่
มีควำมเสี่ยงสูง ได้แก่ ทุจริต รับสินบน กำรหลีกเลี่ยงภำษี และกำรลักลอบหนีศุลกำกร 

T2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกล้ตัว/เข้ำถึงได้ง่ำยเป็นโอกำสให้ถูกน ำไปใช้ในทำงที่ผิด หรือน ำไปใช้โดย
ไม่รู้เท่ำทัน/ตระหนักรู ้
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จุดแข็ง (Strengths) 
         S๑ เป็นองค์กรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงินเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
         S๓ ส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนที่ดูแลเรื่อง
ควำมผิดมูลฐำนที่หลำกหลำย จึงท ำให้มีทรัพย์ที่มำ
จำกกำรกระท ำควำมผิดที่หลำกหลำยและจ ำนวนมำก 
         S๑0 มีกำรก ำหนดค่ำนิยมองค์กรที่ชัดเจน 
         S8 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในกำร
ตรวจสอบ วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำไปสู่กำรด ำเนินคดี 
         S๒ มีกำรปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ เอื้อต่อกำรท ำงำน รวมทั้ง มีกำรบังคับใช้
กฎหมำยที่เข้มงวดเด็ดขำด 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W8 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของบุคลำกรเก่ำ -

ใหม่ ท ำให้งำนขำดควำมต่อเนื่อง 
W9 ขำดควำมคิดสร้ำงสรรค์ในเชิงนวัตกรรมและ

กำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง 
W7 จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน

อัตรำก ำลังด้ำนข่ำวกรองและก ำกับตรวจสอบมี ไม่
เพียงพอกับปริมำณงำนและภำรกิจ 

W4 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไม่เสถียรและ
มีประสิทธิภำพ 

W5 ยังไม่สำมำรถใช้งำนระบบเทคโนโลยีที่มีได้
อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มี
อำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

O3 กำรสนับสนุน ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย
ทั้งในและต่ำงประเทศในกำรร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหำกำร
ฟอกเงิน โดยเฉพำะภำคประชำชน รัฐบำลและภำคเอกชน
ในประเทศ 

O2 ระบบกำรเงินของโลกที่ปรับเปลี่ยนไปเป็น
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

O4 น วัตกรรมที่ เป ลี่ ยนแป ลงอย่ ำงรวด เร็ ว 
(Disruptive Technology)  
 

อุปสรรค (Threats) 
T3 ระบบเศรษฐกิจเสรีที่เปิดโอกำสให้มีกำรเคลื่อนย้ำยคนและ

เงินทุนได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ประเทศไทยมีควำมเสี่ยงต่อภัยคุกคำม 
T5 กำรอพยพเคลื่อนย้ำยของประชำกรชำวต่ำงชำติเพื่อท ำ

ธุรกรรมทำงกำรเงิน กำรก่ออำชญำกรรมและกำรฟอกเงินรวมถึงกำรปกปิด 
ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิดในต่ำงประเทศ 

T6 อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี ภัยคุกคำมด้ำนนวัตกรรม 
แนวโน้มกำรเพิ่มขึ้นของกลุ่มทหำรรับจ้ำงไซเบอร์เป็นกลุ่มแฮกเกอร์ผู้
ให้บริกำรเจำะระบบและขโมยข้อมูลตำมค ำสั่ง ซ่ึงมีบทบำทส ำคัญในกำร
สนับสนุนเครือข่ำยอำชญำกรรมรูปแบบอื่นๆ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำง
มำก 

T1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนบำงแห่งยังไม่มี
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่เผชิญอยู่และไม่มีมำตรกำรลดควำมเสี่ยงที่
ครบถ้วน ท ำให้ขำดประสิทธิผลในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมที่
มีควำมเสี่ยงสูง ได้แก่ ทุจริต รับสินบน กำรหลีกเลี่ยงภำษี และกำรลักลอบ
หนีศุลกำกร 

T2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีใกล้ตัว/เข้ำถึงได้ง่ำยเป็นโอกำส
ให้ถูกน ำไปใช้ในทำงที่ผิด หรือน ำไปใช้โดยไม่รู้เท่ำทัน/ตระหนักรู้ 

 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) 
- ยกระดับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
- พัฒนำผู้น ำ และบุคลำกรต้นแบบตำมโครงสร้ำง
ของหน่วยงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพตำมนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategy) 
บูรณำกำรหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินคดีอำญำฟอกเงิน กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำย และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำย
อำวุธท่ีมีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
 

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategy) 

รั บ ป รุ ง ก ฎ ห ม ำ ย ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มำตรฐำนสำกลและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
พร้อมทั้ งสร้ำงมำตรฐำนกำรก ำกับและ
ตรวจสอบผู้มีหน้ำที่รำยงำน 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategy) 
พัฒนำและบูรณำกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมูล
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

ตาราง TOWS Matrix 
 

แผนภำพที่ 5 TOWS Matrix 



๔๒ 
 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง 
  กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา)  
  1. ปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
  2. พัฒนำงำนด้ำนข่ำวกรองทำงกำรเงินให้เท่ำทันรูปแบบกำรก่ออำชญำกรรม 
  3. พัฒนำกำรป้องกันตำมมำตรฐำนสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
  4. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่ภำคีเครือข่ำย 
  5. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
  6. สร้ำงมำตรฐำนกำรก ำกับและตรวจสอบผู้มีหน้ำที่รำยงำน 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา) 
  ๑. ยกระดับงำนด้ำนข่ำวกรองทำงกำรเงิน 
  ๒. บังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  ๓. บูรณำกำรหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินคดีอำญำฟอกเงิน กำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 
  ๔. พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ (แนวทางการพัฒนา) 
  1. ทบทวนโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังของส ำนักงำน ปปง. 
  2. พัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรให้รองรับกำรปฏิบัติงำน 
  3. พัฒนำและบูรณำกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก)  
  จำกกำรวิเครำะห์ข้ำงต้น ๓.๑ – ๓.๒ นั้น สำมำรถก ำหนดแผนงำน/โครงกำร ส ำคัญ (Flagship Project)  ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง 
  แผนงาน/โครงการ ส าคัญ (Flagship Project) 
  1. โครงกำรแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
และสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
  2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมินตำมมำตรฐำนสำกล 
  3. โครงกำรกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
  4. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรประเมิน 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงให้ภำคธุรกิจ 
  5. โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพ
ท ำลำยล้ำงสูง 
  6. กำรก ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่
ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรม  
 
   



๔๓ 
 

  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  แผนงาน/โครงการ ส าคัญ (Flagship Project) 
  1. แผนงำนยกระดับกำรวิเครำะห์ธุรกรรมทำงกำรเงินของส ำนักงำน ปปง. 
  2. โครงกำรสืบสวนปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สินฯ มูลฐำนยำเสพติด 
  3. โครงกำรสืบสวนปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สินฯ มูลฐำนกำรค้ำมนุษย์ 
  4. โครงกำรสืบสวนปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สินฯ มูลฐำนทุจริต  
  5. โครงกำรสืบสวนปรำบปรำมเพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สินฯ มูลฐำนอื่น  
  6. กำรบูรณำกำรด้ำนกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำญำฟอกเงินกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  7. กำรสืบสวนคดีอำญำฐำนสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยควบคู่กับคดีก่อกำรร้ำย  
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  
  แผนงาน/โครงการ ส าคัญ (Flagship Project) 
  1. โครงกำรทบทวนโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังของส ำนักงำน ปปง.  
  2. โครงกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่นให้แก่ส ำนักงำน ปปง.  
  3. แผนงำนยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภำพที่ 6 Flagship Project ของส ำนักงำน ปปง. 
 
 



๔๔ 
 

 

แผนภำพที่ 7 ควำมสอดคล้องของภำรกิจกับแผนและนโยบำยระดับสูง 



๔๕ 
 

 

แผนภำพที่ 8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ 



๔๖ 
 

(ตัวอย่าง) 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  

และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการด าเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง 

๑ .  ก ฎ ห ม ำ ย 
ระเบียบ มำตรกำร 
แ น วป ฏิ บั ติ เ ชิ ง
ป้องกัน สอดคล้อง
กั บ สถำน กำรณ์
กำรฟอกเงินและ
กำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อ
ก ำ ร ร้ ำ ย  แ ล ะ
มำตรฐำนสำกล  
  
  
  

๑ . จ ำน วน บ ท บั ญ ญั ติ ข อ ง
กฎหมำย กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกำศ ที่เป็นเป้ำหมำย ได้รับ
กำรแก้ไขปรับปรุง 

๑. พัฒนำกฎหมำยและ
ระเบียบให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และพันธกรณี
ระหว่ำงประเทศ 

๑. โครงกำรพัฒนำกฎหมำยเพื่อ
รองรับด้ำน AML/CFT  

๒. ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดท ำนโยบำย/มำตรกำรด้ำน 
AML/CFT ที่สอดคล้องกับควำม
เสี่ยงและมำตรฐำนสำกล 

๒. พัฒนำกำรป้องกันด้ำน 
AML/CFT ต ำ ม
ม ำ ต ร ฐ ำ น ส ำ ก ล แ ล ะ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศ 

๒. โครงกำรทบทวนรำยงำนกำร
ประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติด้ำน
กำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย (NRA)  
๓ . โ ค ร ง ก ำ ร ท บ ท ว น แ ผ น
ยุทธศำสตร์ด้ำน AML/CFT  

  ๔. โครงกำรสัมมนำเพื่อปรับปรุง
ร ำ ย ง ำ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม
มำตรฐำนสำกล 

  ๕. ประชำสัมพันธ์โครงกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงระดับชำติ / ยุทธศำสตร์ 
ด้ำน AML/CFT และกำรประเมิน
มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑. ผลกำร
วิเครำะห์ธรุกรรม
ทำงกำรเงิน 
น ำไปสู ่
กำรด ำเนินคดีตำม
กฎหมำย       

๑ . จ ำนวนเรื่ องที่ ต รวจสอบ 
วิ เค รำะห์  สืบสวน  รวบรวม
พยำนหลักฐำน เพื่อด ำเนินกำร
กับทรัพย์สินตำมกฎหมำยฟอก
เงิน  

๑. บังคับใช้กฎหมำยให้มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ 
เกิดประสิทธิผล  

๑. โครงกำรสืบสวน ปรำบปรำมเพื่ อ
ด ำเนินกำรกับทรัพย์สินของผู้กระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยฟอกเงิน 
และกฎหมำยอื่น  

  ๒ . โค รงก ำรสื บ ส วน  รวบ รวม
พยำนหลักฐำนนอกพื้นที่เพื่อหำควำม
เช่ือมโยงประกอบกำรตรวจสอบและ
วิ เครำะห์ ข้ อมู ลธุ รกรรมในกำร
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

๑. โครงสร้ำงองค์กรมี
ควำมเหมำะสม ระบบ
บริหำรจัดกำร ระบบ
ฐำน ข้ อมู ลและ
เท ค โน โล ยี มี
ประสิทธิภำพ ทันสมัย 
และส่งเสริมกำรเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

๑. ระดับควำมส ำเร็จในกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรให้มี
ควำมเหมำะสม 

๑ . ปรับปรุ งโครงสร้ำง 
สถำนที่ท ำกำรส ำนักงำน 
ปปง.  

๑. โครงกำรทบทวนโครงสร้ำง
และอัตรำก ำลังของส ำนักงำน 
ปปง.  
 



๔๗ 
 

บทท่ี ๔ ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 

 

   แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) เป็นแผนระยะกลำงหรือระยะยำวที่บอกถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร โดยมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำย/ผลที่คำดว่ำจะได้รับในลักษณะของผลลัพธ์ (outcome) ส่วนแผนปฏิบัติกำรเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็น
แนวปฏิบัติส ำหรับส่วนงำนต่ำงๆให้เห็นกำรด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม เป็นลักษณะของกำรก ำหนดผลผลิต 
(output) ที่จะต้องท ำในแต่ละปี ฉะนั้นกำรเชื่อมโยงของทั้งสองแผน คือ จะต้องแน่ใจว่ำผลผลิต (output) 
สำมำรถส่งผลต่อผลลัพธ์ (outcome) ที่จะเกิดขึ้นในอีก5 ปีข้ำงหน้ำ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมวิสัยทัศน์ 
เป้ำประสงค์ และพันธกิจที่ก ำหนดไว้ โดยมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) รวมทั้ งแนวทำงของแผนกำรบูรณำ
กำรงบประมำณ  นอกจำกนี้ กำรก ำหนดแนวกลยุทธ์  เป้ำประสงค์ และตัวชี้วัดที่มีควำมเชื่อมโยงกับหลำย
หน่วยงำน ควรมีกำรบูรณำกำรเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกันให้ชัดเจน หรือก ำหนดให้มีหน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก รวมทั้งให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณที่เพียงพอและเหมำะสมที่จะ
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมที่ได้ก ำหนดไว้  จึงควรมีแนวทำงในกำรบริหำรปรับปรุง
กระบวนกำร ดังนี้ 
  ๑. การสร้าง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการ  
   กำรสร้ำง และส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่กอง ศูนย์ กลุ่ม หรือทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำน มีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือกำรพัฒนำ กำร
ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติรำชกำร เพ่ือให้รับทรำบ เข้ำใจ เข้ำถึงกำรพัฒนำ และตระหนักถึงควำมส ำคัญ โดย
ควรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์แผนฯ ให้ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน ปปง. ทรำบและถือปฏิบัติ ผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ ซึ่งทุกหน่วยงำนควรก ำหนดให้บุคลำกรในสังกัด ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ และแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนรับรู้
และเข้ำใจ อันจะน ำไปสู่เป้ำหมำยหรือทิศทำงกำรด ำเนินงำนที่ถูกต้อง 
 

  ๒. การสร้างความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ  
  กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับแผนอ่ืนๆในกำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกัน               
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ค ำนึงถึงกำรดำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมกลุ่มงำนที่มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ของกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งแนวทำงของแผนกำรบูรณำกำรงบประมำณไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนงำน และกำรด ำเนินงำนของทุกกอง ศูนย์ กลุ่มหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน  
 ๓. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
  กำรก ำหนดให้มีกำรจัดท ำ “แผนปฏิบัติรำชกำร” ในลักษณะแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ ๕ ปี และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (แผนปี) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน ประสำนและจัดสรรทรัพยำกร
ด ำเนินกำรควบคุมก ำกับดูแล และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินตำมแผน ตำมกอง ศูนย์ กลุ่มโดยมีตัวชี้วัด
ก ำหนดด ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 



๔๘ 
 

 ๔. การประชาสัมพันธ์  
 กำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทรำบ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึง
ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเผยแพร่ข้อมูลวิธีกำรด ำเนินงำนตำมกลุ่มงำน
แก่กลุ่มเป้ำหมำย ทั้งภำยในและภำยนอก ส ำนักงำน ปปง. เพ่ือให้ทุกฝ่ำยเข้ำใจถึงกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีธรร
มำภิบำลของ ส ำนักงำน ปปง. และเข้ำร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำน 
ปปง. ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๕. สร้างระบบการติดตามและประเมินผล  
  กำรวำงระบบกำรติดตำมและประเมินผลที่ดีจะท ำให้สำมำรถติดตำมรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุง พัฒนำ แก้ไขปัญหำ ดังนั้น 
ส ำนักงำน ปปง.จึงได้ก ำหนดให้มีระบบกำรติดตำมและประเมินผล ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรในสังกัด
ทรำบถึงควำมคืบหน้ำ รวมถึงปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ต่อไป  ส ำหรับเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมประเมินผล 
ส ำนักงำน ปปง.ได้ก ำหนดให้มีตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือในกำรวัดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม อย่ำงไรก็ตำม แต่ละหน่วยงำนควรจะพิจำรณำเลือกใช้รูปแบบหรือวิธีกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม เช่น กำรประเมินผลตัวชี้วัดตำมข้ันตอนกำรด ำเนินงำน (Milestone) กำร
ประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) กำรประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ (Outcome) เป็นต้น กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ประสบควำมส ำเร็จ จ ำเป็นต้องน ำเทคนิคของกระบวนกำรบริหำร
จัดกำรมำใช้ เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนของกำรบริ หำรงำน 
ประกอบด้วย กำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ผู้บริหำรก ำหนดทิศทำง นโยบำย ก ำหนดเป้ำหมำย หลังจำกนั้นจึงด ำเนิน
กิจกรรมตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนด และเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีระบบกำรติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ เพ่ือน ำผลกำรติดตำมและประเมินไปสู่กำรทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนที่เหมำะสม
ต่อไป ทั้งนี้ ตำมกรอบกำรประเมินสถำนกำรณ์เป็นระบบรำชกำร ๔.๐  หมวด ๒ ได้ก ำหนดให้มีกำรติดตำมรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนและกำรบรรลุเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ และกำรรำยงำนผลสู่สำธำรณะ โดยมีระบบกำร
ติดตำมรำยงำนผลตัวชี้วัด แผนปฏิบัติกำร และยุทธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ดังนั้นเพ่ือให้กำรติดตำมและ
ประเมินผลของส ำนักงำน ปปง. สอดคล้องกับแนวทำงที่กล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำน ปปง. จึงต้องจัดท ำแนวทำง/
รำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีกำรก ำหนดค ำนิยำม วิธีกำรด ำเนินกำร กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย และผู้รับผิดชอบ 
เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในทิศทำงเดียวกันและมีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์  
นอกจำกนี้ยังมีกำรก ำหนดรอบระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล รวมทั้งก ำหนดแบบรำยงำนต่ำงๆ เพ่ือใช้ใน
กำรติดตำมและประเมินผล ซึ่งทุกหน่วยงำนมีหน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ควำมเห็น พร้อมปัญหำอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน ปปง. เพ่ือเสนอผู้บริหำรของส ำนักงำน ปปง. ต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้
จำกกำรติดตำมและประเมินผลจะต้องถูกน ำไปใช้เพ่ือปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนหรือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยของ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม รวมทั้งทบทวนแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำรของ ส ำนักงำน ปปง. ให้
สอดคล้องกับทรัพยำกรหรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่ำงปีหรือในปีต่อไป 
 
 
 
 



๔๙ 
 

  ทั้งนี้ ระเบียบว่ำด้วยกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) ภำยใน
ระยะเวลำที่ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติก ำหนด เพ่ือรวบรวมและรำยงำนให้
คณะรัฐมนตรีทรำบต่อไป โดยหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน ปปง. ที่รับผิดชอบแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้อง
หรือสนับสนุนแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (โครงกำร Flagship Project) จะต้องน ำเข้ำและรำยงำนผลโครงกำร Flagship Project ลงในระบบ 
eMENSCR ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดังนี้  
  1. น ำเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน ปปง. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สู่ระบบ
ติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)  
  2. หน่วยงำนภำยในส ำนักงำน ปปง. ที่รับผิดชอบโครงกำร Flagship Project รำยงำนผลควำม 
ก้ำวหน้ำและผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำร ปัญหำหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะหรือแนวทำงแก้ไขในกำร
ด ำเนินกำร ในส่วน Module 6 ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิ้นสุดไตรมำส 
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