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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการและช่องทางในการพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการท างานดว้ยเทคโนโลยีด้านการควบคุมก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มี
หน้าที่รายงานธรุกรรม รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรค ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองก ากับและตรวจสอบ ส านักงาน 
ปปง. โดยใช้วิธวีิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน 
ตามวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยและตามค าถามที่ก าหนดในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น ด้วยวิธจีดบนัทึกข้อมูล
และบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ประสิทธภิาพในการก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม
ต่อส านักงาน ปปง. ได้แก่ (1) ด้านกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนจะส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ให้บรรลเุป้าหมาย (2) ด้านรปูแบบการบรหิารจดัการที่เปลีย่นแปลงตามผู้มีอ านาจส่งผลให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน (3) ด้านโครงสร้างการแบ่งสว่นงานอัตราก าลังทีไ่ม่เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ 
รวมถึงการโยกย้ายหมุนเวียนบอ่ย (4) ด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถของบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่ง
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย (1) ผู้บรหิารต้องให้ความส าคัญกับ
การวางแผนและค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องรวมถงึการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการจัดท ากล
ยุทธ์ขององค์การ (2) ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทัศน์ การสั่งการต้องชดัเจนและมีภาวะผู้น า รบัฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนก าหนดให้มีการปรับปรุงคู่มือที่มีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย (3) ควรปรบัปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภารกิจให้เปน็องค์การที่สมาร์ท มีการ
ขยายสว่นงานตามภูมภิาค (4) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องในแต่ละต าแหน่งที่ต้องการ รวมทั้งการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรอย่างจริงจัง
และการสรา้งแรงจูงใจต่าง ๆ (5) ควรพัฒนาและปรบัปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและน านวัตกรรมวิธีการ หรือรูปแบบการท างานใหม ่ๆ มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง  
 

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มผีลกระทบ การพัฒนาประสิทธภิาพ การก ากับดูแลและตรวจสอบ 
 
 

 
 
 

  *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระ เร่ือง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพฒันาประสิทธิภาพในการก ากับ
ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหนา้ที่รายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  **นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 ปัจจุบันนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นภารกิจที่ส าคัญของทุกองค์การ เนื่องจากบุคลากร
คือหัวใจส าคัญที่สุด และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์การอันจะน าไปสู่ความผลส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ การยกระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้น ๆ ผู้ที่
ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือไม่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
การดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แตล่ะบุคคลเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงานและองค์การ องค์การต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีองค์ความ
รู้อยู่ตลอดเวลา การเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว รวมถึงความสนใจของแต่ละบุคคล 
ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวในทุก ๆ ด้านใหก้ับบุคคลในองค์การ ดังนั้นการเพ่ิมศักยภาพ
และการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะสมรรถนะเป็น
ปัจจัยชว่ยให้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การชว่ยท าให้องค์การมีความ
เจริญก้าวหน้า หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้มีคุณภาพเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว กับความอยากง่ายของงาน ระยะเวลา ทรัพยากรและก าลังคนที่มีอย่างจ ากัด เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรให้สามาถปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์การในปัจจบุันและ
อนาคต ใหส้อดคล้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ซึ่งจะช่วยท าให้
องค์การมีความเจริญก้าวหน้า หรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีความสามารถในการก าหนดกล
ยุทธ์ เทคนิค วิธีการ ดว้ยวธิีการท างานที่เหมาะสม ลดปัญหาอุปสรรคและมีความสุขในการท างาน 

การพัฒนาประสิทธิภาพตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรในองคก์ารมีความรู้ความสามารถไปจนถึง
มีทักษะในการปฎิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาศักยภาพตามไปดว้ย ปัจจัยในการ
พัฒนาประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานประกอบด้วย บุคคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ
เทคโนโลยี กระบวนการในการบริหารและจัดการ รวมถึงคุณภาพของชิ้นงานและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมสีาเหตุส่วนใหญ่มา
จากปัจจัยสว่นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน สติปัญญา การศึกษาและบคุลิกภาพ ของ
ชาริณี จันทร์แสงศร ี(อ้างถึงใน อัครวัฒน์ นิธิจริวงศ์, 2559, หน้า 18-19) ที่แสดงออกมาทั้งทางบวก เชน่
การสนับสนุนนโยบาย และทางลบ เช่นการต่อต้าน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ทั้งนี้ลักษณะส่วนบุคคลจะเป็นตวัแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การที่ต่างกันออกไป และถึงแม้องค์การจะมีข้อมูลที่ดีส าหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงใด แต่หากองค์การเลือกใชว้ิธีการในพัฒนาที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมไม่สอดรับ
กับความต้องการของบุคลากร อาจท าให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสูญเปล่าหรือไม่ตอบโจทย์ได้เช่นกัน การแก้ปัญหา
อุปสรรคและข้อก าจัดอุปสรรคใด ๆ มีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรงุคุณภาพในการท างานและมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาความซ้ าซ้อนของงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้วย โดยการบูรณาการเป้าหมายขององค์การและความต้องการของบุคคลให้สอดรับกัน  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาวิธีการและช่องทางในการพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานดว้ย
เทคโนโลยีด้านการควบคุมก ากบัดูแล และตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานธรุกรรม
ต่อส านักงาน ปปง.  

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
3. เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงาน ปปง. 
วิธีด าเนนิการวิจัย 
 ในการวิจยัครั้งนี้ เปน็การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสาร (Documentary research) โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกีย่วข้อง 
กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง ราชกิจจานุเบกษา หนังสือ ต ารา วารสาร บทความวิชาการ 
วิทยานิพนธ ์เอกสารทางวชิาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ ์ดุษฎีนพินธ์ คู่มือปฏิบัติงานด้านการปอ้งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง (AML/CFT) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field 
research) โดยผูว้ิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน 
AML/CFT กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงาน ปปง.  

ผู้ให้ข้อมูล (Key informants)  
ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส านกังาน ปปง. ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวขอ้ง

และผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 10 คน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ ผู้ท าหน้าทีบ่ริหารรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
ก าหนดทิศทาง นโยบาย แผนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์และผู้พัฒนานโยบาย มาตรการแนวทางการ
ก ากับและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์การ จ านวน 4 คน ได้แก ่(1) ผู้อ านวยการกองก ากับ
และตรวจสอบ (2) ผู้อ านวยการส่วนก ากับและตรวจสอบ (3) ผูอ้ านวยการส่วนพัฒนานโยบายการก ากับและ
ตรวจสอบ (4) ข้าราชการผู้ท าหน้าที่จัดท าการพัฒนานโยบายและก าหนดมาตรการแนวทางการก ากับและ
ตรวจสอบ รวมทั้งบุคลากรทีป่ฏบิัติงานด้านการก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน จ านวน 6 คน 
ประกอบด้วย นักสืบสวนสอบสวน ระดับช านาญการ จ านวน 4 คน และปฏิบัติการ จ านวน 2 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจยั ประกอบด้วย  
 การวิจัยเอกสาร พบว่า ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาค้นคว้าเก็บข้อมูลจากแผนปฏิบัติราชการ โดยมี
ภารกิจหลักในการบงัคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่
มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม และเพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจหลกัดังกล่าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย นโยบายระดบัสูง 
ตลอดจนสอดรับกับหลักการมาตรฐานสากล ซึ่งการพัฒนาองคก์ารและบุคลากรให้มีศักยภาพ เพ่ือรองรับ
การเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และจากเอกสารวชิาการรายงานประจ าป ี2561 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2561 หน้า 23-24 และ 75-118) โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้
เผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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เรื่องผลการพิจารณาการรับรองคุณภาพการบริการ จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ฉบบัที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งส านักงาน ปปง. ได้ผ่านการตรวจ
รับรองฯ โดยผลการปฏิบัติงานด้านการก ากับและตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานด้านการศึกษา พัฒนา
นโยบาย มาตรการและ แนวทางการก ากับและตรวจสอบ ตามนโยบายเศรษฐกิจของรฐับาล คอื การสรา้ง
เสถียรภาพและความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงิน โดยการออกมาตรการที่จ าเปน็และปรับปรงุกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมถึงส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบก ากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล
เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมส านักงาน ปปง. 
จึงมีหน้าทีใ่นเรื่องการก ากับดูแลการด าเนนิงานของสถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้สามารถรองรบัตามมาตรฐานสากลในการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้าย (Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงาน ปปง. สามารถก ากับดูแลผู้
มีหน้าที่รายงานได้อย่างเหมาะสมตามความเสี่ยง และให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงจ าเปน็ต้องมีการศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการก ากับดูแลผู้มี
หน้าที่รายงาน รวมถึงจัดท าแนวทางปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการด าเนนิงานที่มี
ความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลการปกครองของประเทศ ดังนี้ (1) 
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ส าหรบั ผู้มีหน้าที่
รายงาน จ านวน 1 แนวทาง (2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการก ากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน จ านวน 5 ครั้ง (3) 
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการก ากับและตรวจสอบ จ านวน 2 ครั้ง (4) การตอบข้อหารือและให้ความเห็น
ทางกฎหมายตลอดจนให้ความรูเ้รื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายกับผูม้ีหน้าที่รายงาน
การท าธุรกรรม จ านวน 50 ครั้ง (5) อบรมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสีย่ง
และการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสงูให้ ภาคธุรกิจ จ านวน 3 ครั้ง (6) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความเสี่ยงและ
การประเมินความเสีย่งด้านการฟอกเงินการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวธุที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม จ านวน 3 ครั้ง (7) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสงู จ านวน 67 ครั้ง 
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัตติามกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมตามที่ส านักงาน ปปง. มีหน้าที่ในการก ากับดูแลผู้มีหน้าที่
รายงาน และกฎหมายก าหนดให้ส านักงาน ปปง. ต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายของผูม้ีหน้าที่รายงานการท าธรุกรรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการออกตรวจ
ปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบประเมนิความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อ
การร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม (On-site) จ านวน 91 แห่ง ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจธนาคาร 
จ านวน 13 แห่ง , กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ านวน 4 แห่ง , กลุ่มธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และ



5 
 

ธุรกิจเงินทุน จ านวน 5 แห่ง , กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จ านวน 8 แห่ง , กลุ่มสหกรณ์จ านวน 30 แห่ง , นิติ
บุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/สนิค้าเกษตรลว่งหน้า จ านวน 1 แห่ง , นิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับปัจจัยช าระเงนิต่างประเทศจ านวน 13 แห่ง , ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การด าเนินการ การให้ค าแนะน าหรือการเป็นที่ปรึกษาในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน จ านวน 1 แห่ง , ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือใหเ้ช่าซื้อรถยนต ์จ านวน 4 แห่ง , ผู้ประกอบ
อาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตวัแทน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จ านวน 7 แห่ง , ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี
เพชรพลอยทองค า จ านวน 3 แห่ง , ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า จ านวน 2 แห่ง ฉะนั้นการปฏบิัติงานในปี
ถัดไปหากต้องการยกระดับการด าเนินงานด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง และยกระดับการ
บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการปฏบิัติงานด้านการก ากับและตรวจสอบทั้งใน
เรื่องจ านวนแห่งในการเข้าตรวจสอบและคุณภาพในการปฏิบัตริาชการตามความเสีย่งด้านการฟอกเงินของ
แต่ละประเภทธุรกิจ ควรปรับปรุงอัตราก าลังเจ้าหนา้ที่จากเดิมมีจ านวน 39 คน ทีป่ฏิบัตหิน้าที่ในการก ากับ
และตรวจสอบและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สอดรับกับนโยบายขององค์การ ซึ่งมจี านวนผู้มีหน้าที่รายงาน
ทั้งหมด 15,067 แห่ง นอกจากนี้ควรมีการน าระบบเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการฏิบัติ
งานด้านการก ากับละตรวจสอบให้มากขึ้น เพ่ือลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที ่โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
และวิธีการท างานใหม ่ๆ และมีการเสริมทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพและบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์การที่วางไว ้และเปน็การพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 ตามแผนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางที่ ก.พ.ร. ก าหนด โดย
ได้ก าหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวตามเกณฑ์การให้คะแนนและน้ าหนักในการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ ดังนี ้ 

 
ภาพ การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
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ที่มา : ยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติราชการ ผลการด าเนินงานส านักงาน ปปง. 
 

เกณฑ์การประเมินปี 2563 ได้ก าหนดเปา้หมายความส าเร็จของการผลักดันมาตรการดา้นการปอ้งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคลอ้งตาม
มาตรฐานสากลของ FATF ประกอบกับกองก ากับและตรวจสอบได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรมเกี่ยวกับการฏิบัติตามกฎหมายของส านักงาน ปปง. โดย
การก าหนดให้มีการออก visit ณ สถานประกอบการก่อนที่จะ on site ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางในการปฏิบัติให้ผู้ประกอบกิจการในแต่ละธรุกิจได้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือที่จะได้น าความรู้ที่ได้นั้นไปปฏิบัติได้ถูกต้องและ
เหมาะสมเปน็ไปตามความคาดหวังที่ส านักงาน ปปง. ก าหนดไว้ ตลอดจนเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ 
สถานที่จริงเพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์เพ่ือหาความเสี่ยงดา้น AML/CFT จากผลการวเิคราะห์ Visit & 
off site ในแต่ละรายธุรกิจ พรอ้มทั้งน าข้อมูลทั้งสองด้านมาสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT 
แล้วจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละรายภาคธุรกิจเพ่ือพิจารณาคัดเลือกราย on site เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาอนุมัติและด าเนินการต่อไป ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว ้ได้แก่ เป้าหมายข้างต้นร้อยละ 50 เป้าหมาย
มาตรฐานร้อยละ 75 เป้าหมายขั้นสูงร้อยละ 100 และจะต้องจัดท าสรุปผลการด าเนินการตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอแนวทางปรับปรุงเพ่ือผลักดันมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการต่อต้านการสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเสนอเลขาธิการ ปปง. ภายใน 15 ตุลาคม 2563 ส่วนประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับ คือ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสถาบันการเงนิไทย เนื่องจากประเทศคู่ค้าบางประเทศมีข้อก าหนดที่เข้มงวดในการท าธรุกิจกับประเทศ
คู่ค้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล หรือเพ่ิมมาตรการในการตรวจสอบธรุกรรมที่ท ากับประเทศดังกล่าวอัน
เป็นการเพ่ิมภาระและค่าใช้จ่ายให้กับภาคธุรกิจ ฉะนั้นความส าเร็จในการผลักดันมาตรการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใหส้อดคล้องตาม
มาตรฐานสากลของ FATF จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีการประสานและบูรณาการความรว่มมือ และการสรา้ง
เครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  เชน่ ได้รับความรว่มมือจากทุก
ภาคสว่นทั้งบุคลากรของส านักงาน ปปง. และหน่วยงก ากับดูแลจาก ธปท. , กลต. สมาคมต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวของและผู้มีหน้าที่รายงานที่อยู่ภายใต้การก ากับของส านักงาน ปปง. ซ่ึงจะต้องให้ความรว่มมือและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดและจริงจัง เพ่ือผ่านเกณฑ์การประเมินของ FATF ซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของส านักงาน ปปง. คือ ต้องการเป็นองค์การที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรบัในระดบัสากล ตาม
วัตถุประสงค์ของส านักงาน ปปง. ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ การยกระดับการด าเนินการด้านการ
ป้องกันให้สอดคล้องกับความเสีย่งด้วยการสรา้งมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน และ
ภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพ่ิมขึ้น ประกอบกับยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การพัฒนา
องค์การให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ดว้ยการก าหนดโครงสร้างองค์การ และอัตราก าลังมีความ
เหมาะสมกับภารกิจ สร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานข้อมูลที่มี
ประสิทธภิาพ เปน็องค์การแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งมรีะบบการบริหารจัดการ
องค์การเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับแผนระดับชาติรองรับการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีใน
อนาคต 
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 การวิจัยภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย  จ านวน 10 คน พบว่า  
1. การพัฒนาและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมก ากับดูแล และตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน มีกระบวนการวธิีการและช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
1)  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ ความสามารถในการปฏบิัติงานทางด้านกฎหมาย 

AML/CFT และกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการก ากับและตรวจสอบของส านกังาน ปปง. 
ควบคู่กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธรุกิจแต่ละประเภทที่อยู่ภายใต้การก ากับและ
ตรวจสอบตามประกาศส านักงาน ปปง. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเปน็ไปตามความ
คาดหวังและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วยการส่งเสริมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถมีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จากผู้เชยีวชาญ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีระบบพ่ีเลี้ยงค่อยใหค้ าแนะน าในการปฏิบัติงานทั้งจากหัวหน้า
และเพ่ือนร่วมงานภายในทีม จดัให้มีการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือน ามาปรับปรุง
และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

2) การพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการก ากับและ
ตรวจสอบ รวมถึงการน านวัตกรรมมาปรับใช้หรือการคิดค้นเพ่ือหาเทคนิคและวธิีการใหม่ ๆ มาช่วยในการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลใหบุ้คลากรเจ้าหน้าที่สามารถก ากับดูแลและ
ตรวจสอบผู้มีหนา้ที่รายงานได้อย่างมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

2. ปัจจัยที่เป็นปัญหา และอุปสรรค ข้อจ ากัดที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการก ากับตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนจะส่งผลต่อประสิทธภิาพการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย  

2) ปัจจัยด้านรูปแบบการบรหิารจัดการ หรือแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บรหิารที่
เปลี่ยนแปลงตามผู้มีอ านาจส่งผลให้การด าเนนิงานขาดความต่อเนื่อง การสั่งการไม่ชัดเจน   

3) ปัจจัยด้านโครงสรา้ง/บุคลากร จากการแบ่งสว่นงานอัตราก าลังทีไ่ม่เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจ รวมถึงการโยกย้ายหมุนเวียนบ่อย 

4) ปัจจัยด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถของบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ 
ปัญหา และอุปสรรค ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน 
1) ปัญหาด้านกลยุทธ์ขององค์การ การก าหนดกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากระหว่างการปฏิบัตงิาน

จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รวมถึงการด าเนนิงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์ นโยบาย และข้อสั่ง
การ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารควบคุมได้  

2) ปัญหาด้านรูปแบบการบรหิารจัดการ จากการเปลีย่นแปลงรปูแบบหรือวธิีการด าเนนิงานตามผู้
มีอ านาจ อาจท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินงาน รวมถึงการสั่งการของผู้บรหิารทีไ่ม่ชัดเจน
เท่าที่ควรการไม่ได้รับค าแนะน าในการท างานให้กับเจ้าหนา้ผูป้ฏิบัติงาน ท าให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนไม่
ตรงกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่แล้วเสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดทั้งนี้ยังเป็นข้อจ ากัดใหผู้้ปฏิบัติงาน
ต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละคนด้วย 

3) ปัญหาด้านกระบวนการปฏบิัติงาน คู่มือในการปฏิบัติงานยงัไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงท าให้เจ้าหน้าที่ใหม่ไม่มีแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ รวมทั้งไม่มีระบบสอนงาน 
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หรือแนะน าการปฏิบัติงานให้กบับุคลากรใหม่เท่าที่ควร ท าใหผู้้ปฏิบัติไม่มีความเข้าใจชดัเจนในการ
ปฏิบัติงาน หรือมีความเข้าใจคาดเคลื่อน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาด สิ้นเปลืองงบประมาณ 
หรือทรัพยากรต่าง ๆ และส่งผลให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4) ปัญหาด้านโครงสรา้งการแบง่ส่วนงานอัตราก าลังที่ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจของ
องค์การ โดยการวางบุคลากรที่ไม่เหมาะกับงาน หรือมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่ไม่ตรงกับความสามารถ
และไม่เหมาะสม เช่น ให้เจา้หนา้ที่ระดับปฏิบัติรับผิดชอบภาระงานที่เกินความสามารถ ประกอบกับปัญหา
การโอนย้ายของบุคลากรของกองก ากับและตรวจสอบ เนื่องจากภาระงานของกองก ากับและตรวจสอบ
ค่อนข้างมีกฎหมายเฉพาะและมีความซับซ้อนของแต่ละประเภทธุรกิจท าใหเ้กิดปัญหา การลาออกและการ
หมุนเวียนของบุคลากรที่มาปฏบิัติงานค่อนข้างบ่อยท าให้การปฏิบัติงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง เกิดรอยต่อใน
การปฏิบัติงานระหวา่งผู้ปฏิบัตงิานเดิมและเจา้หน้าที่ใหม ่

5) ปัญหาด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์การ ซึ่งบุคลากรยังขาด
ความรู้ และยังไม่เข้าใจบทบาทภารกิจเท่าที่ควร ประกอบกับหวัข้อการฝึกอบรมเป็นเพียงการอบรมอบแบบ
กว้าง ๆ ไม่ไดเ้จาะเนื้อหารายละเอียดที่จะใช้ในการปฏิบัติงานได้เลยทันที ซึ่งผูป้ฏบัติงานจ าเปน็ต้องใช้
ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการ ข้อกฎหมายและลักษณะธุรกิจที่ตนเองก ากับดูแล ซึ่งอาจ
ส่งผลให้บุคลากรเกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มี
ประสิทธภิาพ  

อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนา และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมก ากับดูแล และตรวจสอบ

การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน มีกระบวนการวธิีการและช่องทาง มีประเดน็ที่น ามาอภิปราย
ที่ส าคัญดังนี้ 

การที่จะพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ทางด้านกฎหมาย AML/CFT ที่เป็นกฎหมายเฉพาะ รวมถึง
ธุรกิจแต่ละประเภทที่อยู่ภายใตก้องก ากับและตรวจสอบ จะต้องอาศัยการฝึกอบรมจากหน่วยงานทั้งภายใน 
และภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความเชยีวชาญในแตล่ะธุรกิจ ซ่ึงมีทักษะในการถ่ายทอดที่ดี ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติจริง การสอบถามผู้รู้และการได้รบัค าแนะน าจากหวัหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน 
หรือมีผู้ค่อยให้ค าชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาแนวทางปฏิบัติงานควบคู่กับการท าความเข้าใจในธรุกิจ นอกจากนี้
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการก ากับและ
ตรวจสอบ รวมถึงการน านวัตกรรมมาปรับใช้หรือการคิดค้นเพ่ือหาเทคนิคและวธิีการใหม่ ๆ มาช่วยในการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลใหบุ้คลากรเจ้าหน้าที่สามารถก ากับดูแลและ
ตรวจสอบผู้มีหนา้ที่รายงานได้อย่างมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ประชา ตนัเสนีย ์
(2552)  ได้กล่าวสรปุว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่ส่งเสรมิให้บุคลากร
เพ่ิมความรู้ และทักษะ มีพฤติกรรมการท างานที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ซึ่งเปน็การเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรใหส้ามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์เปน็การน า
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช ้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างให้แตล่ะบุคคลเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพ่ือนร่วมงานและองค์การ ดังนี้ 
1) มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เพ่ิมพูนขึ้นได้ ทั้งด้านความรู ้ทักษะ เจตคติ ถ้าหากมี
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แรงจูงใจที่ดีพอ 2) การพัฒนาศกัยภาพของมนุษย์ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหา การ
คัดเลือก น ามาสู่การพัฒนาในระบบขององค์การ 3) วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมหีลายวิธี จะต้อง
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์การ และบุคลากร 4) จัดให้มีระบบการประเมินการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรเป็นระยะ ๆ เพ่ือช่วยแก้ไขบุคลากรบางกลุ่ม ให้พัฒนาความสามารถเพ่ิมขึ้นและ
ในขณะเดียวกนัก็สนับสนุนให้ผูม้ีขีดความสามารถสูงได้ก้าวหนา้ไปสู่ต าแหน่งใหม่ที่ต้องใช้ความสามารถ
สูงขึ้น 5) องค์การจะต้องจัดระบบทะเบียนบุคลากรให้เปน็ปัจจุบัน ที่สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้
เป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจยัของ สุพัตรา หมุนอุดม (2562) ได้ศึกษา การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษากรมการค้าภายใน ผลการวิจัยพบวา่ (1) วิธีการ
บริหารทรัพยากร คือมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อทรัพยากรบคุคล รวมทั้งน าเทคโนโลยนีวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาปรับใช้ในกระบวนการท างาน การใหบ้ริการที่ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมคีุณภาพ และ
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ (2) ปัญหาและอุปสรรค มีการโอนย้ายบุคลากรข้ามหนว่ยงานค่อนข้างสูง ท า
ให้ขาดแคลนก าลังคนคุณภาพ บุคลากรขาดทักษะที่หลากหลาย (3) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค ควรมีการวางแผนการสร้างเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาก าลังคนคณุภาพ 
เพ่ิมพูนทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนการบริหารจัดการก าลังคนภายในแต่ละหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกับภารกิจ 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงาน 
ปปง. มีดังนี ้

1) ปัจจัยด้านกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องค านึงถึงปจัจัยภายใน ปัจจยัภายนอก รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องของกองก ากับ
และตรวจสอบตลอดจนการคาดการณ์สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (2562) (อ้างถึงใน วโิรจน์ ก่อสกุล 2562, หนา้ 86) ได้สรุป 
การบริหารจัดการภาครฐัแนวใหม่ โดยที่องค์การต้องมีความรูแ้ละความสามารถในการคาดการณ์ไกล และ
เล็งเห็นผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การก าหนดกลยุททธ์แผนงานการด าเนนิงานในเชิงรุก โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลางและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ การคิด
นอกกรอบโดยการเน้นผลลัพธ์ เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงแนวคดิการท างานองค์การแบบใหม่ให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเรว็ตามระยะเวลาทีก่ าหนดซึ่งส่งผลให้องค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2) ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารจดัการ หรือแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บรหิารที่
เปลี่ยนแปลงตามผู้มีอ านาจส่งผลให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง การสั่งการไม่ชัดเจน และหาก
กระบวนการปฏิบัติงานมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ไม่ชัดเจน ยิง่ท าให้การด าเนินงานเกิดความคาดเคลื่อน 
ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของศุทธิน ีชวัลทยาธรรม (2562) ได้ศึกษา ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร: กรณศีึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเป็นการบริหารงานในลักษณะมุ่ง
ความส าเร็จของงาน ซึ่งเป็นผู้ทีม่ีความรู้ มีวิสยัทัศน์ที่จะพัฒนางานด้วยความมุ่งมั่น สามารถใช้ภาวะผู้น าใน
การสั่งการภายใต้การตัดสินใจทีเ่ด็ดขาด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นไปตามบริบทการด าเนินงานที่ต้อง
ตอบสนองต่อค าสั่งการของผู้บรหิารระดับสงูตลอดเวลา แต่ขาดการสื่อสารและการสร้างความรว่มมือที่ดี
ระหว่างสมาชิกในองค์การ ไม่ตระหนักถึงความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน ท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ริหารและบุคลากรเกิดความเข้าใจที่ไมต่รงกัน ผู้ใต้บังคับบัญชามองว่าผู้บริหารให้
ความส าคัญกับผลลัพธ์ของงานเพียงอย่างเดียว ไม่ให้ความส าคญักับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการสรา้ง
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เครือข่ายการปฏิบัติงานไม่ว่าจะภายใน หรือภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะชว่ยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารงาน 

3) ปัจจัยด้านโครงสรา้ง/บุคลากร จากการแบ่งสว่นงานอัตราก าลังที่ไม่เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจ รวมถึงการโยกย้ายหมุนเวียนบ่อย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นราวชิญ์ เรืองกุล (2561) ได้ศึกษา 
ปัญหาของการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานเขตวังทองหลาง ผลการวิจัยพบวา่ ปัญหาของการ
บริหารทรัพยากร ได้แก่ (1) ผู้บริหารระดับสูงมักจะให้ความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนษุย์น้อยกว่า
การบริหารจัดการดา้นอ่ืน ๆ (2) เจ้าหนา้ที่รุ่นเก่า ๆ ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีไม่สามารถปรบัตัวตาม
ความเจริญก้าวหนา้ทางเทคโนโลยี (3) บุคลากรขาดความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์การ (4) มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ท าให้เกิดภาวะงานล้นคน (5) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแสดงความมีศักยภาพ
ของตนเองได้ เป็นเหตุให้ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารระดับสูง และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ด ารง 
วัฒนา (2560) (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 78) อธบิายว่า นวัตกรรมการบรหิาร คือ การ
ด าเนินการใหม ่ๆ เกี่ยวกับกระบวนการ โครงสร้าง หรือการปฏิบัติงาน ที่เปลี่ยนแปลงกรรมวธิีการ
บริหารงานไปอย่างชดัเจน และน าไปสู่เป้าหมายขององค์การ ฉะนั้น ผู้บรหิารต้องรู้จักใชน้วัตกรรมทางการ
บริหารหรือเครื่องมือทางการบริหาร เพ่ือให้การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวตักรรมทางการบริหาร
หรือเครื่องมือทางการบริหารที่จะน าไปใช้ในการเก้ไขปัญหาทางการบริหารมีหลากหลาย เช่น การรื้อปรับ
องค์การ การปฏริูประบบราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์การ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นองค์การภาครฐัแนวใหม่รวมทั้งการเป็นองค์การแห่งนวตักรรมในอนาคต  

4) ปัจจัยด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถของบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั
ของ ปุรฎา สายยืนยง (2561) ได้ศึกษา การพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ของกรมโรงงงานอุตสาหกรรม มี 
6 ประเด็น คือ (1) ปัญหาด้านเวลาและค่าใช้จ่าย (2) ปัญหาด้านการบริหารและหัวหน้าหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
(3) ปัญหาด้านบุคลากรที่เข้ารบัการพัฒนา (4) ปัญหาด้านสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
(5) ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการ (6) ปัญหาด้านวิทยากร  

ปัญหา และอุปสรรค ข้อจ ากดัในการปฏิบัติงาน 
1) ปัญหาด้านกลยุทธ์ขององค์การ การก าหนดกลยุทธ์ที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากการท างานของกอง

ก ากับและตรวจสอบเปน็การท างานทีต่้องมีการปรับเปลีย่นกลยุทธ์การด าเนินงานใหส้อดคล้องตาม
สถานการณ ์นโยบาย และข้อสั่งการ ซึ่งจะมกีารเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงในบางครั้งอาจ
กระทบต่อแผนงานปฏิบัติงานทีไ่ด้ก าหนดไว้ และส่งผลท าให้แผนการปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไวข้าดความ
ต่อเนื่อง ซึ่งในความไม่ชัดเจนสง่ผลให้บุคลากรเกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏบิัติงานของ
บุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครวัฒน์ นิธิจิรวงศ์ (2559) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝา่ยเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คือ (1) ด้านนโยบาย การบริหารงาน 
การวางแผน พบว่านโยบายและการบริหาร เป็นปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมาก
ที่สุด (2) ด้านการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา พบว่าการจัดแบ่งการปฏิบัตหิน้าที่จัดบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมกับงานอย่างถูกต้องส่งผลต่อประสิทธิภาพ (3) ด้านทักษะด้านทักษะความรู้ความเข้าใจระบบงาน
และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน พบว่าการมีความรู้ดา้นกฎหมายและใช้กฎหมายตามขั้นตอนท า
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ให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องและรวดเรว็ (4) ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา พบวา่การอบรมการใช้
ทักษะเจรจาและทักษะเฉพาะตัว เพ่ือปรับใช้ในการท างาน (5) ด้านการสนบัสนุนของผู้บงัคับบัญชา พบว่า
การที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางปฏบิัติงานเอาไว้ เพ่ือเป็นแนวทางของการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ (6) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบวา่การนานวตักรรมใหม่มา
ใช้ หรือการได้เปลี่ยนแปลงงาน (Innovation) โดยเนน้การเปลี่ยนสภาพบรรยากาศในการท างานรูปแบบ 
และวิธีการท างานใหม ่ๆ ในการท างาน (7) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้รว่มงาน พบว่าการที่หวัหน้างานมี
ความรับผดิชอบต่อการตัดสนิใจและการวินิจฉัยสั่งการ เพ่ือให้การด าเนินกระบวนการได้รวดเร็ว และ (8) 
ด้านกฎหมาย ระเบียบ และวธิปีฏิบัติ พบว่าเจ้าหนา้ที่เทศกิจสามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระเบยีบและ
วิธีปฏิบัติชดัเจน ทันก่อนเวลาที่ก าหนดตามแผน 

2) ปัญหาด้านระบบการปฏิบัติงาน คู่มือในการปฏิบัติงานยังมีรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท าให้
เจ้าหน้าที่ใหมแ่ละที่อยู่เดิมไม่มีแหล่งข้อมูลในการเรยีนรู ้ท าใหผู้้ปฏิบัติไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน หรือมี
ความเข้าใจคาดเคลื่อน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานมีความผิดพลาด สิ้นเปลืองงบประมาณ หรือทรพัยากรต่าง ๆ 
และส่งผลให้งานไม่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมอุษา วิไลพันธุ์ (2562) 
ได้ศึกษา การปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่า การปฏิรูปกระบวนการ
ท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สามารถท างานรว่มกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอ านวย
ความสะดวกในงานบริการ รวมทั้งพบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิรูปกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มี 4 ด้าน คือ (1) ด้านการพัฒนาระบบ (2) ด้านนโยบายและกฎ ระเบียบ (3) ด้านบุคลากร และ (4) ด้าน
กระบวนการท างาน  

3) ปัญหาด้านโครงสรา้ง/บุคลากร สถานที่ท างานมีเฉพาะในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ ซึ่งส านักงาน ปปง. 
มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานและก ากับและตรวจสอบสถานประกอบการที่กระจ่ายตัวอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ในประเทศ 
การวางบุคลากรที่ไม่เหมาะกับงานหรือมอบหมายงานให้กับบุคลากรที่ไม่ตรงกับความสามารถและไม่
เหมาะสม ท าให้เกดิปัญหา การลาออกและการหมุนเวียนของบคุลากรที่มาปฏิบัติงานค่อนข้างบ่อยท าให้
การปฏิบัติงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง เกิดรอยต่อในการปฏิบัติงานระหวา่งผู้ปฏิบัติงานเดิมและเจ้าหน้าที่ใหม่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อับดุลกอเดร์ แวหะยี (2561) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร
ต่างช่วงอายภุายในองค์กร ผลการวิจัยพบว่า มีปัจจยั 3 ประการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานร่วมกันของ
บุคลากรต่างชว่งอายภุายในองค์กร ได้แก ่(1) ปัจจัยดา้นบุคลากร (2) ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และ (3) 
ปัจจัยด้านกฎระเบียบและแผนปฏิบัติงาน และพบปัญหาบางประการในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร
ต่างช่วงอาย ุเชน่ แนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่หลากหลายและแตกต่างกัน  

4) ปัญหาด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์การ ซึ่งบุคลากรยังขาด
ความรู้ และยังไม่เข้าใจบทบาทภารกิจเท่าที่ควร ประกอบกับหวัข้อการฝึกอบรมเป็นเพียงการอบรมอบแบบ
กว้าง ๆ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการ ข้อกฎหมายและลักษณะธุรกิจที่
ตนเองก ากับดูแล ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรเกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพ โดยสอดคลองกับแนวคิดของ พรชัย เจดามาน (2556) ได้อธิบายว่า การ
พัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการในการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ 
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ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติการ ตลอดจนทัศนคติที่ดี เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานที่ดีข้ึน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

5) ปัญหาด้านนโยบายและรูปแบบวิธีการบริหารจัดการของผู้บริหาร มีการเปลีย่นแปลงผูบ้ริหาร
บ่อยเกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินงาน การสัง่การของผู้บรหิารไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ท าใหเ้กิดความเข้าใจ
ไม่ตรงกันคาดเคลื่อนระหว่างผูบ้ังคับบัญชาและผูป้ฏิบัติเกิดความสับสน และไม่ทราบว่าจะตอ้งปฏิบัติงาน
ในทิศทางใด ส่งผลให้การปฏิบตัิงานล่าช้า ไม่แล้วเสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดทั้งนี้ยังเป็นข้อจ ากัดให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องปรบัตัวให้เข้ากับรูปแบบการบรหิารงานของผูบ้ริหารแตล่ะคน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นราวชิญ์ เรืองกุล (2561) ได้ศึกษา ปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของส านักงานเขตวงัทองหลาง 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ได้แก่ (1) ผู้บริหารระดับสูงมักจะให้ความส าคัญ
ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษยน์้อยกว่าการบรหิารจัดการด้านอ่ืน ๆ (2) เจ้าหน้าที่รุ่นเก่า ๆ ทีไ่ม่มีพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีไม่สามารถปรับตวัตามความเจริญก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ี(3) บุคลากรขาดความผูกพันและ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร (4) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ท าให้เกิดภาวะงานลน้คน (5) เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถแสดงความมีศักยภาพของตนเองได้ เป็นเหตุให้ไม่เป็นทีย่อมรับของผู้บริหารระดับสูง  
ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนา
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองก ากับและตรวจสอบ ส านักงาน ปปง. 

1) ผู้บรหิารต้องให้ความส าคัญกับการวางแผนและค านึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การมีส่วนรว่มของเจ้าหน้าที่ในการจัดท ากลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องกับการก ากับและตรวจสอบ 
เพ่ือให้บุคลากรรู้สึกเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ และท าให้บุคลากรได้เห็นทิศทางในการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตวัเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลใหก้าร
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ เพ่ือตอบโจทย์เมื่อ FATF มาประเมินความเสี่ยงด้าน 
AML/CFT ของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

2) ผู้บรหิารต้องมีวิสัยทัศน์ การสั่งการต้องชัดเจนและมีภาวะผู้น า รับฟังความคิดเหน็ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนก าหนดให้มีการปรับปรุงคู่มือที่มีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เปน็แนวทางในการศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้บุคลากรมี
ความเข้าใจถึงกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น 

3) ควรปรับโครงสร้างที่เหมาะสมกับภารกิจงาน รวมถึงการเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรเจา้หน้าที่ให้
สอดคล้องกับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่อยู่ภายใต้การก ากับและตรวจสอบของส านักงาน ปปง. ตลอดจน
การจัดหาอุปรการ์ที่ทันสมัยสนบัสนุนการท างาน การมีสถานที่ท างานที่เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานเพ่ือให้มี
ความคล่องตัวและสะดวกรวดเรว็ต่อเดินทางซึ่งต้องสอดรับกับการปฏิบัติในแต่ละพ้ืนทีข่องผู้มีหน้าที่รายงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้และควรมีการขยายส่วนงานออกไปตาม
ภูมิภาคต่าง  ๆเพ่ือความสะดวกรวดเร็วมีความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน ด้วยการพัฒนาปรับปรุงองค์การให้
กลายเป็นองค์การที่สมาร์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธผลในการปฏิบัติงาน
ได้มากยิ่งขึ้น 

4) ผู้บรหิารควรให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องในแต่ละ
ต าแหน่งที่ต้องการ การคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะหรือประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับ รวมทั้ง
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สร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่เจา้หน้าทีผู่้ปฏิบัติงานให้อยากปฏิบัติงานในกองก ากับ
และตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ตลอดจนการพัฒนาส่งเสรมิบุคลากรด้วยการอบรมความรูใ้ห้กับ
บุคลากรอยู่ตลอดเวลาอย่างจรงิจัง 

5) ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพและ
น านวัตกรรมวิธีการ หรือรูปแบบวิธีการท างานใหม ่ๆ มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการศึกษานวัตกรรม
ใหม่ๆ หรือการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาชว่ยสนับสนุนการปฏิบตัิงานของบุคลากรใหเ้กิดประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหม้ากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต่อไป 
1) ส าหรบัการวจิัยในครั้งต่อไปอาจจะศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม

กฎหมายดา้น AML/CFT ของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อส านกังาน ปปง. เพ่ือให้ทราบถึงการปฏิบัติงาน
ด้านการก ากับและตรวจสอบ 

2) ศึกษาการบูรณาการเชื่อโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันมิให้
ประเทศถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือเป็นแหล่งพ้ืนที่ในการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
และแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพท ารายล้างสูง  
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