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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามูลเหตุและแนวทาง ประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดตั้ง
ส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
และอุปสรรคในการจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม 
ผลการวิจัยพบว่าอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปปง. เปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรม การใช้มาตรการทางแพ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดหรือบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายในคดี
ความผิดมูลฐาน เป็นมาตรการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนท าให้ 
เกิดความคาดหวังต่อการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อมุ่งแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมมากขึ้นและการท างานที่ต้องยึดโยงกับฐาน
ความผิดในคดีอาญา แต่ส านักงาน ปปง. มีหน่วยงานที่ตั้งในส่วนกลาง จึงควรที่จะมีการจัดตั้ง
ส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เกิดการประสานงาน บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายในพื้นที่ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ง เช่น ไม่มคีวามจริงจังในการขับเคลื่อน
แผนงานโครงสร้างจัดตั้งส่วนภูมิภาค ไม่มีความชัดเจนในการผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรม  
เกรงอาจจะเกิดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานให้ยึดโยงกับประชาชน 
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับที่สูงขึ้นไป  
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Abstract 
 

The objective of this research is to study the causes and guidelines including 

benefits that will be received to the establishment of AMLO office in the provincial 

region as well as literature reviews about problems, obstacles, and solutions  

in establishing the regional AMLO office. The methodology researches use in this 

study are documentary research and field research. The research shows that  

the authority of AMLO office changes according to social condition, cultural,  

and world economy. The use of civil measures to seize or confiscate the property  

of the offender or the person related to the offender shall become the properties  

of the State or reimburse the injured person under the predicate offenses.   

This civil measure acknowledged by government agencies and the public.  

The public expectations for the effective and efficient use of Anti Money Laundering 

Laws to solve the problem of economic crime and with the increasing of AMLO 

authority, but the AMLO office has departments merely in the Capital. Thus, there is  

a necessity of AMLO office established in the regional area to achieve better 

coordination and integration with the local law enforcement agencies. In regard  

to problems and obstacles in the establishment, for example, there is no significant 

effort in steering the regional structure plan. There is no clear policy to push for  

a concrete structure. 
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บทน า 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานราชการ

เทียบเท่ากรม เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่  
โดยอิสระและเป็นกลาง มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด ประชาชน 
เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น การถูกหลอกตกเป็นเหงื่ออาชญากรในการกระท าผิดยิ่งเพ่ิมมากข้ึน  
ด้วยเหตุดังกล่าว ท าให้ภารกิจอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปปง.มีเพ่ิมมากขึ้น พื้นที่การท างาน
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค การท างานที่ต้องยึดโยงกับฐานความผิดในทางคดีอาญาและต้องด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กรอบกฎหมายก าหนด ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
ในเขตพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน ด าเนินการกับผู้กระท าผิดมูลฐาน ท าให้เกิดปัญหา 
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ เช่น การบริหารจัดการงานคดีที่มีทั่วทุกภูมิภาค การบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่มกีารยึดหรืออายัดตามกฎหมายก าหนด และประชาชนไม่ได้รับความสะดวก 
ในการเดินทางมาขอรับบริการที่ส านักงาน ปปง. 

ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของส านักงาน ปปง. จึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาสาเหตุ 

และแนวทางที่จะสนับสนุนการจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งศึกษาประโยชน์ 

หรือผลกระทบและผลเสียตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้ง 

ส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดแก่หน่วยงาน 

ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 
 

 

กรอบประเด็นปัญหาในการวิจัย 
      ปัจจุบันส านักงาน ปปง.ได้แบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานมีลักษณะรูปแบบ 

การท างานคล้ายกับพนักงานสอบสวนในคดีอาญาฟอกเงินของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เช่น  
กองคดี 1 รับผิดชอบพื้นท่ี กทม. กองคดี 2 รับผิดชอบพื้นที่ ภาค 2,3,4 แตย่ังไม่สนองต่อความ
ต้องการของประชาชน สังคมและประเทศชาติได้ เนื่องจากแต่ละกองคดียังมีที่ท าการตั้งอยู่ใน
ส่วนกลางและเพ่ือให้สอดรับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
หน้าที่ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่าหากมีการ
จัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาคจะมีสาเหตุและแนวทางอย่างไรบ้างที่จะสามารถจัดตั้งได้  
รวมทัง้ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งสามารถอธิบายกรอบประเด็น
ปัญหาการวิจัยเป็นภาพได้ดังนี้ 
กรอบประเด็นปัญหาในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

มูลเหตุที่ต้องมีการจัดต้ังส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมภิาค ภารกิจอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปปง. มีเพิ่มมากขึ้น  

พื้นทีค่วามรับผิดชอบครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร 

ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการงานคดี การบริหาร 

จัดการทรัพยส์ินท่ีมีการยึดหรืออายัดตามกฎหมายก าหนด   

และประชาชนไมไ่ด้รับความสะดวกในการเดินทางมา

ขอรับบริการทีส่ านักงาน ปปง. เนื่องจากไม่มสี่วนภูมภิาค 
 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ เปน็การปรับเปลี่ยนการ

บริหารจดัการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่มและแสวงหา

ประสิทธิภาพของระบบราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

แนวทางในการจัดต้ังส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมภิาค 
 

- โครงสร้างส านักงาน ปปง. มีการก าหนดโครงสร้างใหม ่
เพื่อรองรับภารกจิที่เพิ่มมากขึ้นและแบ่งส่วนราชการ 
ภายในเป็นส านักงานส่วนกลางทีไ่ปจัดตั้งในภูมภิาค(เขต) 
โดยมรีูปแบบเป็นส านักงานภาค (เขต) สอดรับกับ
โครงสร้างการท างานของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา 
ฟอกเงินของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่แบ่งเป็น 9 ภาค 
โดยใช้ช่ือว่าส านักงาน ปปง. เขต 1 - 9  
- แผนยุทธศาสตร์ ส านักงาน ปปง. มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาระดับที่สูงขึ้นไป เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ที่เน้นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่นการ

ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเลก็ กระชับ มุ่งเน้นการ

บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้จากการจัดตั้ง 

ส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมิภาค 
ท าใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

- ประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

- ประหยัดเวลา สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้ทันที 

- งานมีคุณภาพขึ้น ไมเ่ร่งรีบจนเกนิไป เพราะอยู่ในพ้ืนท่ี 

- เกิดสัมพันธภาพทีด่ีกับหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนท่ี 

- องค์กรขนาดเล็ก กระชับ ลดจ านวนบุคลากรในการออกไป  

ปฏิบัติราชการ เกิดความคล่องตัวในการท างาน 

ท าใหเ้พ่ิมประสิทธิผลในการท างาน 

- สามารถบริหารจดัการทรัพย์สินที่มีค าสั่งยึดหรืออายัดได้    

  รวดเร็วและมากข้ึน 

- สร้างเครือข่ายมวลชนด้านป้องกนัปราบปรามการฟอกเงิน 

- ป้องกันปราบปรามอาชญากรด้านการฟอกเงินได้มากข้ึน 

  เพราะมีหน่วยงานคอยติดตามสอดส่องและควบคมุดูแล 

  ในพื้นที่ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดต้ัง 

ส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมภิาค 

 - ขาดงบประมาณและสถานท่ีตั้ง 

-  ขาดแคลนบุคลากร 
 

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมิภาค 
- ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล  
- พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากร 
- ปรับปรุงโครงสร้างและทบทวนกระบวนการท างานของส านักงาน ปปง.ให้สอดคล้องอ านาจหน้าที่องค์กร 
  และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลกในปัจจุบัน และยึดโยงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั   
- ก าหนดแผนยุทธศาสตรห์น่วยงานให้สอดรับการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 
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ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

จากเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน

การประชุม คู่มือปฏิบัติ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง กลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน กฏกระทรวง

การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ และเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

  2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ที่เก่ียวข้องกับผู้ที่มีบทบาทในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การบริหารงานในหน่วยงาน   
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview  
or Formal interview) (วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562, ก หน้า 43) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ข้าราชการระดับผู้อ านวยการกองคดี หัวหน้าส่วน 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ที่ปฏิบัติงานในส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

      2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญในขั้นตอน

การให้สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ผลักดันนโยบาย 

ของส านักงาน ปปง.ไปสู่ภาคปฏิบัติ และเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้สามารถให้ความรู้ได้ดี 

เป็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียและมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ

หน่วยงาน ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางในการจัดตั้งส านักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ประโยชน์ที่ส่วนราชการและประชาชนจะได้รับ ตลอดจนหาปัญหา

และอุปสรรค และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมิภาค 

          การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลได้ด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ Creswell (2014) 
ที่อธิบายว่า ในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาดของตัวอย่าง  
หรือผู้มีส่วนร่วมอยู่ระหว่าง 5 - 25 คน ต่อการศึกษาหนึ่ง และเพ่ือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มา 
ของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สามารถจ าแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน  
12 คน ดังนี้ (1) เลขานุการกรม (2) ผู้อ านวยการกองกฎหมาย (3) ผู้อ านวยการกองก ากับ 
และตรวจสอบ (4) หัวหน้าส่วนปฏิบัติการงานคดี 1 กองคดี 1 (5) ผู้อ านวยการกองคดี 1  
(6) ผู้อ านวยการกองคดี 2 (7) ผู้อ านวยการกองคดี 3 (8) ผู้อ านวยการกองคดี 4 (9) ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (10) ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน (11) ผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (12) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview  of Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดตายตัว  
จะสัมภาษณ์บุคคลใดก็จะใช้ค าถามเดียว เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question)  
สุภางค์ จันทวานิช, 2562,หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนเก็บ
รวบรวม ข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดนัดวันเวลาในการขอเข้าสัมภาษณ์ โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้วิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนจะมีการ
สัมภาษณ์ได้ขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ซึ่งก าหนดแนวทางการ
สัมภาษณ์เฉพาะค าถามท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย มีวิธีดังนี ้

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาคันคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 

1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ คู่มือ ต ารา เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร บทความ

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ซ่ึงเป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาคันคว้าในเรื่องนั้น 

ไว้แล้วอย่างละเอียด 

1.4 เอกสารของทางราชการ ซ่ึงเป็นเอกสารที่หน่วยงานราชการจัดท าข้ึนเพ่ือประโยชน์ใน

การปฏิบัติงาน เช่น กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่งของกรมกอง เป็นตัน 

2. วิธีเก็บข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงคข์องการศึกษาวิจัย เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
interview) โดยที่ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ และจะสัมภาษณ์ตามขัอที่ก าหนด
ไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น และผู้วิจัยจะจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกกล่าวของ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอน

การวิเคราะห์ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
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2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน

หรือความต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เช่น แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ

เหมือนหรอืความต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4. น าข้อมูลที่ได้ตามข้อ 3 มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัยมูลเหตุ 

และปัจจัยในการจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค ประโยชน์ที่จะได้รับ ปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดตั้ง ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งส านักงาน ปปง. 

ในส่วนภูมิภาค โดยใช้การตีความและน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่าส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ส านักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานราชการเทียบเท่ากรมเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่ โดยอิสระและเป็นกลาง มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันท าให้ส านักงาน ปปง.ต้องมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบคดี

เพ่ิมเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากส านักงาน ปปง. มีส่วนราชการที่ตั้งในส่วนกลาง แตมี่พ้ืนที่

รับผิดชอบในทุกภูมิภาค และกฎหมายฟอกเงินของส านักงาน ปปง.มีความเก่ียวข้องยึดโยงกับ

ความผิดในคดีอาญา ซ่ึงต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเขตพ้ืนที่ต่างๆ 

เพ่ือสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่การ

บริหารจัดการงานคดีที่มีทั่วทุกภูมิภาค การบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัดตามกฎหมาย

ก าหนด และประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาขอรับบริการที่ส านักงาน ปปง. และเพ่ือ

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว จึงเห็นควรมีการผลักดันให้เกิดโครงการปรบัปรุงโครงสรา้งส านักงาน 

ปปง.และจัดหาสถานที่ท าการส านักงาน ปปง.ในส่วนกลางและภูมิภาค ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของ

ส านักงาน ปปง. โดยมีกรอบก าหนดระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณที่ชัดเจน เนื่องจากเป็น

ภารกิจจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อจะได้บรรลุภารกิจในการตัดวงจรอาชญากรรมและเป็นการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน อันส่งผลกระทบและความเสียหายต่อสังคม เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
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อภิปรายผล  

จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่ผู้ศึกษาได้น ามาอภิปรายผลการศึกษา ตามกรอบประเด็น
ปัญหาในการวิจัย ซึ่งสามารถน าแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มาอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 

มูลเหตุในการจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค 
ด้วยภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปปง. มีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีพ้ืนที่

ความรับผิดชอบครอบคลุมทัว่ราชอาณาจักร ท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการงานคดี เกิดปัญหา
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัดตามกฎหมายตามจังหวัดต่างๆ และประชาชนที่มีท่ี
อยู่ห่างไกลไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาขอรับบริการที่ส านักงาน ปปง. ในปัจจุบันจาก 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการกระท าความผิด ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น การถูกหลอกตกเป็นเหงื่ออาชญากรรม 
ในการกระท าผิดยิ่งเพ่ิมขึ้น อ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปปง. เป็นงานทั้งด้านป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน การท างานที่ต้องยึดโยงกับฐานความผิดในทางคดีอาญา ต้องติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเขตพ้ืนที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ด าเนินการกับผู้กระท า
ผิดมูลฐาน หากมีส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาคจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งที่กล่าวมา
ทั้งหมดสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่( New Public Management) 
คือการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ 
และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การให้บริการ
สาธารณะ  ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ (สถาบัน
พระปกเกล้า ค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2563, จาก http: // www.wiki.kpi. ac.th/index.php?title=
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
 แนวทางในการจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค  
          แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจหน้าที่ ปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปปง. ที่มุ่งเน้นการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 

ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบันมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา

เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด ประชาชนเข้าถึง

เทคโนโลยีมากขึ้น การถูกหลอกตกเป็นเหงื่ออาชญากรในการกระท าผิดยิ่งเพ่ิมมากข้ึนเป็นจ านวน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีผู้เสียหายจ านวนมาก กระจายอยู่ 
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ทั่วทุกภูมิภาค มีการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดและสุดท้ายมาพ่ึงส านักงาน ปปง.ในการ

ติดตามหาทรัพย์สินที่ถูกหลอก ซึ่งการท างานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นการท างาน 

ต้องยึดโยงกับฐานความผิดในทางคดีอาญา ที่ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่กรอบกฎหมาย

ก าหนด และมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ หากส านักงาน ปปง. 

มีการปรับโครงสร้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ก็ควรมีหน่วยงานไปตั้งอยู่ในพื้นที่

เพ่ือประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ีที่เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐาน 

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายข้างเคียงอ่ืน และเป็นการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และควรมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานใหม่เพ่ือให้สอดคล้อง 

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี เพ่ือการน า

นโยบายไปสู่การปฏิบัติจะได้เป็นรูปธรรม เกิดความชัดเจน และการที่ส านักงานปปง.มีที่ตั้งเฉพาะใน 

กทม. เป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการ ถึงแม้ว่าส านักงาน 

ปปง.จะพยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แต่ต้องค านึงด้วยว่าหน่วยงานราชการมีการปรับปรุงหน่วยงานแล้ว แต่ประชาชนยังปรับตัวไม่ทัน  

และประชาชนยังคุ้นเคยในการติดต่อพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในรูปแบบเดิมๆคือต้องมาพบหน้า

เจ้าหน้าที่ การจัดตั้งส่วนภูมิภาคเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมและติดต่อพบปะกับเจ้าหน้าที่  

น่าจะแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ และถึงแมป้ัจจุบันส านักงาน ปปง.ได้แบ่งโครงสร้าง

ภายในหน่วยงานให้มีลักษณะการท างานที่มีรูปแบบการท างานคล้ายกับพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  

เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างานและมอบหมายอ านาจหน้าที่แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความ

ชัดเจน แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้นได้ เพราะกฎหมายฟอกเงินได้ก าหนด

ภารกิจบทบาทหน้าที่ของแต่ละกองต่างๆภายในส านักงาน ปปง.ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งในการไปจัดตั้ง

ส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค ต้องยกภารกิจส านักงาน ปปง.บางส่วนไปตั้งเป็นส านักงาน ปปง. 

ในภูมิภาค หากมีการจัดตั้งส่วนภูมิภาคควรเป็นการจัดตั้งที่สมบูรณ์แบบ เพ่ือเป็นการบูรณาการ 

กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

ดังนั้นหากจะมีการแบ่งโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินขึ้นมาใหม่ ควรมีรูปแบบเป็นส านักงานภาค (เขต) ให้สอดรับกับโครงสร้างการท างานของ
พนักงานสอบสวนในคดีอาญาฟอกเงินของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่แบ่งเป็น 9 ภาค หรือสอดรับ
กับโครงสร้างของส านักงาน ป.ป.ท. หรือส านักงาน ป.ป.ส. โดยใช้ชื่อว่าส านักงาน ปปง. เขต 1 - 9  
ซึ่งที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  
คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการ 
และการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตลอดทั้งการมุ่งเน้น 
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การให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ (สถาบันพระปกเกล้า ค้นเมื่อ  
14 พฤษภาคม 2563, จาก http: // www.wiki.kpi. ac.th/index.php?title=การบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ เหตุผลที่มีการน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ เกิดจาก กระแสโลกาภิวัตน์ 
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งองค์กรต่างๆต้องเพ่ิม
ศักยภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญ
คือ การขาดธรรมาภิบาล (Good Governance) และหากภาครัฐไมป่รับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหาร
จัดการสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ก็อาจจะส่งผลกระทบ 
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
(New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยมีแนวทางในการบริหารจัดการ การให้บริการที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน ลดการควบคุมจากส่วนกลาง และเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน ...  
(อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ, 2557) สอดคล้องกับแนวคิดหลักการส าคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พันธกิจ) (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
มาเป็นกรอบ (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ... (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, 
ข หน้า 25) และสอดคล้องกับงานวิจัยของธุวธิดา สุวรรณรัตน์ (2561) ได้ท าการศึกษา การปรับ
โครงสร้างอ านาจและหน้าที่ราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือบูรณาการการบริหารราชการแผ่นดิน  
ผลการศึกษาพบว่า ราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงราชการบริหาร
ส่วนกลางกับองค์กรการปกครองท้องถิ่น แต่จ าเป็นจะต้องมีการปรับบทบาทจากการเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
มาเป็นผู้ที่คอยให้ค าปรึกษา ก ากับและประสานงาน 

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค 
ในระยะยาวท าให้ประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งการเดินทางไปราชการ

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พักขณะไปปฏิบัติหน้าที่  
การกระท าผิดมูลฐานเกิดข้ึนหลายพ้ืนที่ ผู้เสียหายอยู่ทั่วทุกภูมิภาควิธีการแก้ไขปัญหาเรื่อง
งบประมาณก็ส่งประเด็นให้เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นด าเนินการแทน ประหยัดงบประมาณของ
ราชการเรื่องเบิกค่าเช่าบ้านเพราะได้บุคลากรในพ้ืนที่ไปปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานก็มีความสุข 
ใกล้ชิดครอบครัว สร้างขวัญก าลังใจในการท างานท าให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่องาน 
ประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับคือสะดวกสบายในการเดินทางไปติดต่อราชการและเป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ประโยชน์ในการบริหารจัดการคดีได้รวดเร็วขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดี
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนในพ้ืนที่ เกิดการประสานงาน บูรณาการการท างาน
ร่วมกัน เกิดความคล่องตัวในการท างาน เกิดการประชาสัมพันธ์งานด้านป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ประชาชนรู้สึกอบอุ่นใจที่อยู่ใกล้ชิดหน่วยงานในพื้นท่ี นอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้จากการ
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จัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาคคือยังแก้ปัญหาเรื่องพนักงานเจ้าหน้าที่ลาออกหรือโอนย้าย 
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมีภูมิล าเนาหรือครอบครัวอยู่ในส่วนภูมิภาค เมื่ออายุมากขึ้น 
ก็ต้องการโอนย้ายไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานใกล้ภูมิล าเนาเพ่ือดูแลครอบครัว และประโยชน์ที่มี
ส่วนภูมิภาคย่อมท าให้การท างานของส านักงาน ปปง.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดของทศพร ศิริสัมพันธ์ 2549 (อ้างถึงในวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล. 2562,
หน้า 30) กล่าวว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ เน้นความส าคัญเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า คุณภาพและเสนอ
เครื่องมือที่ใช้ในการบริการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เช่น การลดกฎระเบียบ การลดขนาดก าลังคน การ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และวสันต์  เหลืองประภัสร์ 2548 (อ้างถึงในเดช  อุณหะจิรังรักษ์.2562,หน้า 34) 
หลักการการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ค าว่า "การจัดการภาครัฐแนวใหม่" ถือได้ว่าเป็นกรอบความคิดท่ี
ครอบคลุมทฤษฎี แนวคิด และเทคนิควิทยาการทางการจัดการอย่างกว้างขวางและหลากหลาย  
การมุ่งเน้น"การปฏิรูป" การบริหารงานในภาครัฐ เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่ตัวแบบ 
การบริหารงานตั้งเดิมมิอาจจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล...และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวรพงษ์ เด่นวัฒนา (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของส านักงานเขตห้วยขวาง จากการวิจัยพบว่า การที่บุคลากรของ
หน่วยงานไม่มีความผูกพันต่อหน่วยงาน ท าให้เกิดการย้ายหรือการลาออก เป็นเหตุให้บุคลากรมี 
ไม่เพียงพอต่อการท างาน หน่วยงานจึงต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
เพ่ือมุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถจัดตั้งส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมิภาค 
- ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถจัดตั้งส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมิภาคได้ในขณะนี้ ไม่ใช่เป็น

เรื่องของการขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการและสถานที่ในการจัดตั้ง แต่เป็นเรื่องการจัดท า
โครงสร้างส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาคในแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ปปง.ที่ขาดการผลักดัน 
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนยังไม่มีความจริงจัง ไม่มีความชัดเจนงบประมาณหากมีการจัดท า
โครงสร้างส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาคในแผนยุทธศาสตร์ของ ส านักงาน ปปง. และโครงสร้างผ่าน
ความเห็นชอบจาก ส านักงาน กพร. ก็จะสามารถผลักดันไปยังส านักงาน ก.พ. และส านักงบประมาณ
ได้ แต่ในปัจจุบันแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ปปง.ได้ขยายโครงสร้างภายในส านักงาน ปปง. 
เพ่ิมกองคดี 4 และกองคดี 5 แต่หากการเพ่ิมกองคดีไม่สามารถแก้ไขปัญหาบริหารจัดการต่างๆ 
และสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ การจัดท าแผนโครงสร้างจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วน
ภูมิภาคก็อาจจะถูกผลักดันขึ้นอีกครั้ง และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการจัดต้ัง
ส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค ก็น าเงินงบประมาณที่ต้องจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารส านักงานของเอกชน 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองคดี 1 - 4 ในปัจจุบัน ไปเช่าอาคารที่ท าการส่วนภูมิภาค หรือน าไปสมทบ 
การก่อสร้างอาคารที่ท าการภูมิภาค หากค านึงถึงประโยชน์ระยะยาวที่ประชาชนและราชการจะได้รับ
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ถือว่าคุ้มค่า และงบประมาณหากไม่เพียงพอก็ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุน ปปง.) ส่วนสถานที่ในการจัดตั้ง อาจขอใช้พ้ืนที่หรือสถานที่ 
ของส่วนราชการในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่หรือสถานที่ท่ีเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท าความผิด  
และศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน เพ่ือน าไปสู่แผนการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ซึ่งที่กล่าวมา
สอดคล้องกับแนวคิด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)  
ทีเ่ชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาประเทศด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะได้เชื่อมต่อกับภาพอนาคตประเทศไทย 
ใน 20 ปีข้างหน้าสู่การปฎิบัติในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 มีแผนการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไก ในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ สาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  

- ปัญหาและอุปสรรค เรื่องบุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบตัิหน้าที่ ควรเกลี่ยอัตราก าลัง
พนักงานเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปภูมิภาค ส่วนเรื่องอัตราก าลงั ข้าราชการบรรจุใหม่หรือพนักงานราชการ
อาจมีปัญหาเรื่องของอัตราก าลงัจากส านักงาน ก.พ. แต่ก็สามารถขออัตราก าลังจ้างลูกจ้างชัว่คราว สัญญา
การจ้างงานปีต่อปี  โดยขอรับงบสนับสนุนค่าจ้างจากงบกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(กองทุน ปปง.) จากนั้นเมื่อมีภารกิจหน้าที่และผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก็สามารถขออัตราก าลัง 
และงบประมาณเพ่ิมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา  
พึงวิวัฒน์นิกุล. (2562,หน้า 32 – 33 ) ได้อธิบายว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวย
ความสะดวกและลดภาระค่าใชจ้่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลา้สมัยและไม่มีความจ าเปน็ ประสิทธิผล
(Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่แน่นอน
ชัดเจน การปฏิบัติงานอย่างมีระบบแบบแผนและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผล
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ัน
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ 
         ผลกระทบหรือผลเสียต่อส านักงาน ปปง.หากมีการจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค 
         - การทุจริตและประพฤติมิชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเกิดความสนิทสนมกับผู้กระท า
ความผิดในพื้นที่ เกิดการทุจริตคอรัปชั่น ละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติ 
ตามระเบียบวินัย จริยธรรมของข้าราชการในการปฏิบัติงาน ซึ่งที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิด 
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หลักธรรมภิบาล(Good Governance) ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปสู่การบริหารงานภาครัฐ 
แนวใหม่ สิ่งที่จ าเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติคือหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารการปกครอง 
ให้เป็นไปตามครรลองธรรม เป็นหลักการที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนน าไปใช้บริหารจัดการ 
ภายในหน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ คือ การตรวจสอบได้ (Accountable)  
ความโปร่งใส(Transpparent)การสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Responsive) 
ความเท่าเทียม (Equitable and Inclusive)ประสิทธิภาพผลและประสิทธิภาพ (Effective and 
Efficient)การมีส่วนร่วม (Participatory)นิติธรรม (Follows the Rule of Law) และฉันทามิติ 
(Consensus-Oriented) และหลักธรรมาภิบาลของไทย มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสรา้งระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ... (อ้างถึงใน วิโรจน์  
ก่อสกุล, 2562, ค หน้า 101 – 105)  
         - การบังคับใช้กฎหมาย เช่นการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมที่ต้องมีการประชุมที่ 
ส านักงาน ปปง. กฎหมายด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน 
ต้องพิจารณาที่ศาลแพ่ง กทม. แนวทางในการแก้ไขผลกระทบหรือผลเสียดังกล่าวในเรื่องการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมควรมีการแก้ไขกฎหมาย กฏระเบียบให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน การประชุมคณะกรรมการธุรกรรม สามารถประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์แบบเรียลไทม์ ซึ่งที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิด แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผน และยังเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค 
          - งบประมาณในการด าเนินการและสถานที่ในการจัดตั้ง ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถ
จัดตั้งส านักงาน ปปง. ในส่วนภูมิภาคได้ในขณะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการขาดแคลนงบประมาณ ในการ
ด าเนินการและสถานที่ในการจัดตั้ง แต่เป็นเรื่องการจัดท าโครงสร้างส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค 
ในแผนยุทธศาสตร์ของ ส านักงาน ปปง.ที่ขาดการผลักดันที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ซ่ึงเดิมเคยมีการบรรจุ
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ปปง. แต่การขับเคลื่อนยังไม่มีความจริงจัง ไม่มีความชัดเจน หาก
มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการจ าตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค ก็น าเงินงบประมาณที่
ต้องเช่าอาคารของเอกชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองคดีของกองคดี 1 - 4 ในปัจจุบันไปจ่ายเป็นค่าเช่า
อาคารที่ท าการส่วนภูมิภาค หรือน าไปสมทบทุนสนับสนุนการก่อสร้างอาคารที่ท าการภูมิภาค หากไม่
เพียงพอก็ของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุน ปปง.) 
ส่วนสถานที่ในการจัดตั้ง ไปขอใช้พื้นที่หรือสถานที่ของส่วนราชการในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่หรือสถานที่ 
ที่ส านักงาน ปปง.ยึดหรืออายัดได้ เพราะเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และศาลสั่งให้ 
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ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560–2564) ทีเ่ชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ที่ 6 มีแผนการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณและสร้างกลไก ในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐเพ่ิม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
           - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถจัดตั้งส านักงาน 
ปปง. ในส่วนภูมิภาคได้ในขณะนี้ของส านักงาน ปปง. คือมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในระยะแรกควรเกลี่ยอัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จากส่วนกลางไปภูมิภาค ส่วนเรื่องอัตราก าลัง ข้าราชการบรรจุใหม่หรือพนักงานราชการอาจมีปัญหา 
เรื่องของอัตราก าลังจากส านักงาน ก.พ. แต่ก็สามารถขออัตราก าลังจ้างลูกจ้างชั่วคราว สัญญาการจ้างงาน 
ปีต่อปี  โดยขอรับงบสนับสนนุค่าจ้างจากงบกองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุน ปปง.)  
จากนั้นเมื่อมีภารกิจหน้าที่และผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก็สามารถขออัตราก าลังและงบประมาณเพ่ิม 
จากหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทีก่ล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดของวีณา พึงวิวัฒน์นิกุล. (2562,หน้า 32 – 33 ) 
ได้อธิบายว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออ านวยความสะดวก 
และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น ประสิทธิผล
(Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่แน่นอน
ชัดเจน การปฏิบัติงานอย่างมีระบบแบบแผนและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผล
การปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ 
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อม่ัน
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 แนวทางในการแก้ไขผลกระทบหรือผลเสียต่อส านักงาน ปปง.หากมีการจัดตั้งส านักงาน 
ปปง.ในส่วนภูมิภาค  
           - การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความกังวลใจในการทุจริตคอรัปชั่น กล่าวคือพนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจเกิดความสนิทสนมกับผู้กระท าความผิดในพ้ืนที่ เกิดการทุจริตคอรัปชั่น หย่อนยาน 
ละเว้นในการปฎิบัติหน้าที่ แนวทางในการแก้ไขผลกระทบหรือผลเสียดังกล่าว คือควรไปศึกษา 
แนวทางการท างานของ ส านักงาน ป.ป.ส. ส านักงาน ป.ป.ท. ส านักงาน ป.ป.ช. ที่มีท่ีตั้งในภูมิภาค 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการ ใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
ไปบริหารจัดการ ซึ่งที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิด หลักธรรมภิบาล (Good Governance)  
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ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปสู่การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ สิ่งที่จ าเป็นต้องยึดถือและปฏิบัติ 
คือหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารการปกครองให้เป็นไปตามครรลองธรรม ประกอบไปด้วย
คุณลักษณะ 8 ประการ คือ การตรวจสอบได้ (Accountable) ความโปร่งใส (Transpparent)การ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (Responsive) ความเท่าเทียม (Equitable and 
Inclusive)ประสิทธิภาพผลและประสิทธิภาพ (Effective and Efficient)การมีส่วนร่วม (Participatory) 
นิติธรรม (Follows the Rule of Law) และฉันทามิติ (Consensus-Oriented) และหลักธรรมาภิบาล 
ของไทย มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง 
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ...(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, ค หน้า 101 – 105)  
          - การบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรมที่ต้องมีการประชุมที่ส านักงาน ปปง. กฎหมายด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ที่เก่ียวกับการกระท าความผิดมูลฐานต้องพิจารณาที่ศาลแพ่ง กทม. แนวทางในการแก้ไขผลกระทบ
หรือผลเสียดังกล่าวในเรื่องการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมควรมีการแก้ไขกฎหมาย กฏระเบียบ 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน การประชุม
ออนไลน์ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจของ
ประเทศในปัจจุบัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของชาญชัย ห้วยเรไร (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  
การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา
ส านักงานเขตประเวศ จากการวิจัยพบว่าจากกระแสโลกาภิวัฒน์และสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาครัฐ 
ที่มีระบบราชการเป็นกลไกและกระบวนการที่เน้นการจัดโครงสร้างการบริหารอ านาจแนวตั้ง  
การปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา ความคุ้นเคย 
กับสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรเดิมๆทีไ่ม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ยิ่งในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการ
ติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน มักพบปัญหาไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ไม่มีความยืดหยุ่น 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
1. ควรน าวิจัยเรื่องดังกล่าวไปเสนอผู้บริหารในองค์กร เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
2. ควรมีส านักงาน ปปง.ส่วนหน้าไปประจ ายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในงานป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรท าวิจัยเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกองคดี  

หากมีการจัดตั้งส านักงาน ปปง.ในส่วนภูมิภาค  
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