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วสัิยทศัน์ 

เปนองคกรหลักในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทีมี่ประสิทธิภาพ 

เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล 

ค่านิยมหลกั 

กลาหาญ มุงม่ัน สุจริต มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม 



พนัธกจิ 
 กําหนดมาตรการและสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือตัดวงจร

อาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 

 ประสานความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ

ตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 พัฒนาโครงสราง ระบบการบริหารจัดการ องคความรู และบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

มีมาตรฐานสูความเปนเลิศ 

 บริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 พัฒนาการบริหารจัดการดานสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

 ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมและรณรงคใหความรูดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แกประชาชน และหนวยงานที่เก่ียวของทั้งในและตางประเทศ 

 พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

อยางจริงจัง 



งานนโยบายสําคัญท่ีเก่ียวของกับสํานักงาน ปปง. 
• นโยบาย คสช. 
         ยุทธศาสตรขอ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม 

         ยุทธศาสตรขอ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

         ยุทธศาสตรขอ 9 การปองกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นอยางยั่งยืน 

• นโยบายรัฐบาล 
        นโยบายที่ 2.1  ประเด็นการกําหนดใหปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปน 

                          โจรสลัด การกอการรายสากล และอาชญากรรมขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับ 

                          การปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด  

        นโยบายที่ 11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี การปองกันการฟอกเงิน มาใชในการปองกันและปราบปราม 

                           ผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย   

                           แรงงานทาสการกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ 

• นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
         ดานที่ 1 ดานการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา  

         ดานที่ 3 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

         ดานที่ 4 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

         ดานที่ 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 



ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก  

และ Road Map กระทรวงยุติธรรม ที่เก่ียวของ 
3.งานดาน

ปราบปรามการ

ฟอกเงิน 
• การดําเนินการกับ

ทรัพยสิน 

• การกํากับและ

ตรวจสอบสถาบัน

การเงิน 

• การปราบปราม

การสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอ

การราย 

 

 

 

 

(รบ.2.1,11.6  

คสช 6 ,9 ยธ 3,4,5) 

 

 

 

2.งานดาน 

การปองกัน

การฟอกเงิน 
• การอบรมให

ความรู 

• การ

ประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คสช 1, ยธ. 1) 

 

4.งานดานการ

บริหารจัดการ

ทรัพยสิน 
• การเก็บรักษา

ทรัพยสิน  

• การจัดสงทรัพยสิน

เปนรายไดแผนดิน  

• งานขายทอดตลาด 

• การบริหารจัดการ

ทรัพยสิน  

• การจัดสงเงินเขา

กองทุนการปองกัน

และปราบปรามการ

ฟอกเงิน 

 

 

(รบ. 2.1,11.6  

คสช 6 ,9 , ยธ 3,4,5) 

 

 

5.งานดาน

ตางประเทศ 
• การประชุม 

• งานประสาน

ความรวมมือ 

•การ

ดําเนินการตาม

คําแนะนํา 

FATF 

 

 

 

 

 

 

 

(คสช 6 ,9  

ยธ 3,4,5) 

 

 

 

 

1.การสงเสริม

และประสาน

ความรวมมือ 
• โครงการสายลับ 

ปปง. 

• การรับเร่ืองราว 

รองทุกข แจง

เบาะแส 

• การประสาน

ความรวมมือ

เกี่ยวกับคดี 

 

 

 

 

 

(รบ. 2.1,11.6

คสช 1,6,9 ยธ 1) 

 

7.งานดาน 

การพัฒนา

กฎหมาย 
• เสนอ

ปรับปรุง

กฎหมายดาน

การปองกัน

และ

ปราบปราม

การฟอกเงิน 

และตอตาน

การสนับสนุน

ทางการเงินแก

การกอการ

ราย 

 

(คสช 6 ,9  

ยธ 3,4,5) 

 

6.งานดาน

การพัฒนา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(คสช 6 ,9  

ยธ 3,4,5) 

 

 
 



1.การสงเสริมและประสานความรวมมือ 
• โครงการสายลับ ปปง.  

จํานวน 85 คน 

(ยอดสะสม 75,272 คน) 

• การประสานความรวมมือ

เก่ียวกับคดี 

จํานวน 685 เร่ือง 

สวนใหญเปนความผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติด การทุจริตตอ

ตําแหนงหนาที่ และ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ส่ิงแวดลอม ตามลําดับ 
 

 

• การรับเรื่องราว รองทุกข 

แจงเบาะแส 

จํานวน 733 เร่ือง 

สวนใหญเปนความผิดเก่ียวกับ  

การพนัน ทุจริตตอตําแหนง

หนาที่ และการลักทรัพยฯ 

ตามลําดับ) 

ขอมูลระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2557- 20 มิ.ย.2558 



2.งานดานการปองกนัการฟอกเงิน 

 การอบรมใหความรู 
 หนวยงานภาครัฐ 

จํานวน 37 คร้ัง จํานวน 3,553 คน 

 สถาบันการเงินและผูมีหนาที่รายงาน

ธุรกรรม 

จํานวน 29 คร้ัง จํานวน 2,314 คน 

 ภาคประชาชน 

จํานวน 6 คร้ัง จํานวน 600 คน 

 การประชาสัมพันธ 
 แถลงผลงาน สัมภาษณผานสื่อตางๆ 

จํานวน  30 คร้ัง 

     

ขอมูลระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2557- 20 มิ.ย.2558 



3.งานดานปราบปรามการฟอกเงิน 

การดําเนินการกับทรัพยสิน 1 ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558 

จํานวนคําสั่ง/รายคด/ีเรื่อง มูลคา (บาท) 

1. คําส่ังตรวจสอบ 123 - 

ยาเสพติด 5 คําสั่ง, ทุจริต 3 คําสั่ง, อาชญากรรมพิเศษ 12 คําสั่ง  

2. คําส่ังมอบหมาย 362 - 

ยาเสพติด 188 คําสั่ง, ทุจริต 15 คําสั่ง, อาชญากรรมพิเศษ 68 คําสั่ง 

3. คําส่ังยับย้ังการทําธุรกรรม 1 43,126,661.72 

ยาเสพติด - คําสั่ง, ทุจริต 1 คําสั่ง (43,126,661.72),  

อาชญากรรมพิเศษ - คําสั่ง  

4. คําส่ังยึดหรืออายัดทรพัยสิน 150 11,014,490,959.47 

ยาเสพติด 66 คําสั่ง (161,882,877.69), ทุจริต 22 คําสั่ง (398,108,031.51), 

อาชญากรรมพิเศษ 17 คําสั่ง (175,203,565.20) 

5. คําส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน 20 1,518,966,826.53 

ยาเสพติด 2 คําสั่ง (16,706.59), ทุจริต 6 คําสั่ง (176,887,660.56), 

อาชญากรรมพิเศษ 6 คําสั่ง (852,195,504.15) 

• การดําเนินการกับทรัพยสิน 



3.งานดานปราบปรามการฟอกเงิน (ตอ) 
การดําเนินการกับทรัพยสิน 1 ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558 

จํานวนคําสั่ง/รายคด/ีเรื่อง มูลคา (บาท) 

6. เรื่องท่ีมีการคุมครองสิทธิผูเสียหาย 12 9,648,633.57 

ยาเสพติด - คําสั่ง ,ทุจริต 1 คําสั่ง (220,860.48), อาชญากรรมพิเศษ - คําสั่ง 

7. เรื่องท่ี คธก. มีมติให พจท. สงเรื่องใหพนักงาน

อัยการพิจารณาย่ืนคํารองตอศาล 

89 2,367,065,744.95 

ยาเสพติด 60 คําสั่ง (194,392,493.07), ทุจริต 4 คําสั่ง (274,159,715.56),  

อาชญากรรมพิเศษ 9 คําสั่ง (73,649,151.47) 

8. เรื่องท่ีพนักงานอัยการพิจารณาแลวย่ืนคํารองตอ

ศาล 

112 2,438,206,855.37 

ยาเสพติด 12 คําสั่ง (6,153,673.35), ทุจริต 8 คําสั่ง (776,975,648.64),  

อาชญากรรมพิเศษ 11 คําสั่ง (57,088,800.80) 

9. เรื่องท่ีพนักงานอัยการพิจารณาแลวไมย่ืนคาํรองตอ

ศาลและเปนที่สุด 

- - 

10. ศาลชั้นตนมีคาํส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดนิ 81 59,271,366.35 

ยาเสพติด 22 คําสั่ง (49,212,426.59), ทุจริต - คําสั่ง ,อาชญากรรมพิเศษ 1 คําสั่ง (34,237.00) 

11. ศาลชั้นตนมีคาํส่ังยกคาํรอง 2 5,710,665.65 

ยาเสพติด 2 คําสั่ง (5,710,665.65) 



 ออกตรวจปฏิบตัิการ จํานวน 24 แหง 

 ออกคําส่ังตรวจรายงานและการแสดงตนของผูมี

หนาที่รายงานการทําธุรกรรม (ต.กส.) 

     จํานวน 41 คําส่ัง 

 
  

 แจงรายช่ือบุคคลท่ีกาํหนดใหมคีวามเสี่ยงสูง 
 จํานวน  356 ราย 
  

 

ขอมูลระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2557- 20 มิ.ย.2558 

การกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน 

 

3.งานดานปราบปรามการฟอกเงิน (ตอ) 

 UN Sanction List 

 มีคําส่ังประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดฯ 

จํานวน 52 คร้ัง แบงเปน 2 ประเภท 

 1. Al-Qaida List จํานวน 300 ราย 
 2. Taliban List จํานวน 140 ราย 

 Thailand Sanction List 
 ดําเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดฯ 

 1. เสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธุรกรรม 

จํานวน 117 ราย/คดี 
 2. ประกาศรายชื่อจํานวน 53 ราย 

 

การปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 



4.งานดานบริหารจัดการทรัพยสิน 

 การเก็บรักษาทรัพยสนิ 
 เปนเงิน จํานวน  1,837,037,864.25 บาท 

(สะสม 4,798,339,661.48  บาท) 
  

 การจัดสงทรัพยสนิเปนรายไดแผนดิน 
 เปนเงิน จํานวน 102,967,917.90 บาท 
  

 งานขายทอดตลาด 
 จํานวน 8 คร้ัง 2,162 รายการ มูลคา 69,713,495.00 บาท 

(สะสมจํานวน 148 คร้ัง 4,832 รายการ มูลคารวมทั้งส้ิน จํานวน 456,877,725.00 บาท) 
  

 การจัดสงเงินเขากองทุนฯ  
 เปนเงิน จํานวน 44,721,542.54 บาท 
  

 การบริหารจัดการทรพัยสิน  
 เปนเงิน จํานวน 3,874,385.91 บาท 
  

ขอมูลระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2557- 20 มิ.ย.2558 



5. งานดานตางประเทศ 
 การประชุม 

 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลือ่นยทุธศาสตรชาติดาน AML/CFT ครั้งที่ 1/2558  

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 

 งานประสานความรวมมือ 

 หนวยงานที่มีการประสานขอความรวมมือในการแลกเปลีย่นขอมลูดานขาวกรองทางการเงิน  

กับหนวยงานตางประเทศ 239 เรื่อง 

 เจรจาทาบทามเพื่อจัดทํารางบันทึกความเขาใจ (MOU) กับประเทศแอฟริกาใต ลาว ศรีลังกา และสิงคโปร 

 ปรับปรุงเน้ือหาบันทึกความเขาใจฉบับเดิมที่ไดลงนามไปแลว กับประเทศรัสเซียและสหพันธรัฐออสเตรเลยี 

 การดําเนินการตามขอคําแนะนําของ FATF 

 ดําเนินการสรางความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการเตรียมความพรอมในการเขารบัการประเมินความเสี่ยงดาน 

AML/CFT ในป 2559 

 

 

 



 โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสาํนักงานปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ  

 โครงการจัดตั้งหนวยตรวจพสิจูนหลกัฐานเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร (Computer Forensics / 

Digital Forensics)  

 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจดัการฐานขอมลูท่ีไดรบัการรายงานตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  

 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูสถิติและระบบการติดตามประเมนิผลเพื่อการบริหารจดัการ  

 

6.งานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอมูลระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2557- 20 มิ.ย.2558 

 



7.งานดานการพัฒนากฎหมาย  

เรื่อง สถานะ 
1. ระเบียบสํานักงาน ปปง .  วาดวยการคุมครองและ

ชวยเหลือผูใหถอยคําหรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2558  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 

2. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ผ านความเ ห็นชอบร า งพระราช บัญญั ติป อ ง กันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ขณะน้ีอยู

ระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อยูระหวางการพิจารณา วาระที่ 2 ข้ันกรรมาธิการ 

4. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

พ.ศ.  ..... 

อยูระหวางการพิจารณา วาระที่ 2 ข้ันกรรมาธิการ 

 



 ดานการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลี่ยมล้ําในสงัคม 

       กิจกรรมการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแสของประชาชน 

 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

       โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดําเนินการกบัทรัพยสินหรือผูกระทําความผดิมลูฐาน 

ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงนิ 

 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

        โครงการสืบสวน ปราบปราม เพือ่ดําเนินการกบัทรพัยสินหรือผูกระทําความผดิมูลฐานทุจริต

ตามกฎหมายฟอกเงิน 

 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

        โครงการสืบสวน ปราบปราม เพือ่ดําเนินการกบัทรพัยสินหรือผูกระทําความผดิมูลฐาน 3(2) 

ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดมลูฐาน 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในอนาคต 

 



 ดานตางประเทศ  

    การแกไขปญหาเรงดวนท่ีเกี่ยวของกับตางประเทศ (ตาม Road Map คสช.) เพื่อรับ 

การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะทํางานเฉพาะกิจ เพื่อดําเนินมาตรการ

ทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money 

Laundering: FATF) 

   1) โครงการสัมมนาหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมรบัการประเมินการปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานสากล 

   2) การติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินการดาน AML/CFT 

   3) การพัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎหมายท่ีเกีย่วของเพื่อใหสอดคลองกบัมาตรฐานสากล 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในอนาคต 

 



 4) โครงการประเมินความเสีย่งดานการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 ของประเทศไทย 

 5) การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมประเทศไทยเขารับการประเมนิ 

 6) โครงการจางท่ีปรึกษาเพือ่จดัทํารายงานเพื่อเขารับการประเมนิการปฏิบัตติาม  

 มาตรฐานสากลดาน AML/CFT 

 7) การประชุมช้ีแจงรายงานการประเมนิฉบับสมบูรณตอท่ีประชุม APG 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในอนาคต 
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