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Abstract
The objectives of this research were to study (1) the success of Anti–Money
Laundering Policy implementation, (2) the factors facilitating the success of Anti–Money
Laundering Policy implementation, (3) approaches of Anti–money Laundering Policy
implementation.
This was a mix methodology research. Questionnaires were used as data
collection. The populations were Import and Export officers of Bangkok Bank Ltd. in
Bangkok. Descriptive statistics, mean, percentage, and standard deviation. Inferential
statistics was Pearson’s correlation coefficient. Qualitative approach applied in depth
interview from key persons who were the Import and Export executives, customers,
policy implementation specialists. Content analysis and interpretation were used as
analytical tools.
The findings were as follows; 1) the Bangkok Bank had guidelines and stages of
implementation according to Anti-Money Laundering Policy, 2) the objectives of policy,
mission assignment, standardization of work, evaluation and assessment system,
appraisal system were correlated with the success of policy implementation,
3) problems and obstacles of policy implementation were the lack of co-operations from
the customers because they were afraid of giving information publicly might affect their
business, so providing relevant knowledge to the customers was essential.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จากการที่คณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial
Action Task Force - FATF) (Madinger, John, 2006, p. 338) ไดเคยประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย (Anti Money Laundering/Combating on Financing The Terrorist–AML/CFT)
ของประเทศไทยวาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และไดประกาศใหประเทศไทยมีรายชื่ออยูในประเทศที่
ไมปฏิบัติตามคําแนะนําเรื่องการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
โดยแจงวาไทยมีความเสี่ยงดังนี้ คือ ขาดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ที่
จะปองกัน ไมใหผูกระทําความผิด ใชส ถาบัน การเงิน เปน แหล งฟอกเงิน ขาดมาตรการกํ าหนดโทษและ
ลงโทษ ดําเนินคดีแกผูสนับสนุนทางการเงินและการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินของไทยยังขาดหลักมาตรการยึดและอายัดทรัพยของผูกอการรายตามมาตรฐานสากล
ปจจุบันสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ไดออกกฎหมายเพื่อ
แกปญหานี้ ไดแก พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 และลาสุด ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2558 นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงอีกหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการปฏิ บัติตามกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้
เพื่อใหการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินของไทยเปนที่ยอมรับในระดับสากล
การฟอกเงิน ถือเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายและถือเปนภัยรายแรงที่มีผลตอความสงบสุขของ
สังคม ระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนประชาคมโลก อาชญากรมั กใชสถาบัน
การเงินเปนชองทางหรือเครื่องมือในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สงผลใหเกิด
ความเสียหายดานชื่อเสียงและความนาเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินนั้นๆ อยางไรก็ตาม
แมวาประเทศไทยจะมีมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกําหนดมาตรการรายงานธุรกรรม
มาบังคับใชกับสถาบันการเงิน แตอาชญากรนักฟอกเงินก็ไดพยายามหาชองทางหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
และติดตามจากหนวยงานราชการ โดยการเขามาใชองคกรธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูง เชน ธุรกิจขายหรือ
ใหเชารถยนต อสังหาริมาทรัพย คาทองคํา อัญมณี วัตถุโบราณ เปนตน เพื่อเปนการตัดวงจรการ
กระทําความผิด ทําใหทราบเสนทางการเงินและสามารถตรวจสอบความผิดปรกติของธุรกรรมที่เกิดขึ้น
จึงสมควรที่จะตองมีการบังคับใชนโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการ
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สนั บ สนุ น ทางการเงิ น แกกอการร า ย กั บ สถาบั น การเงิ น เนื่ องจากการกระทํ าผิ ด ฐานฟอกเงิ น เป น
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่รายแรง นําไปสูการกอการราย คุกคามตอความสงบและความมั่นคงของ
มนุษย สรางความสูญเสียแกทุกประเทศทั่วโลก
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ถือเปนสถาบันการเงินในรูปแบบธนาคารพาณิชยขนาดใหญชั้น
นําของประเทศ เปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2487 สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 333 ถนน
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจหลักคือ เปนธนาคารพาณิชยที่ใหบริการทางการเงิน
หลากหลายครบวงจรโดยมีเครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ และเขตเศรษฐกิจสําคัญทั่วโลก มีสาขาที่อยูใน
ศูนยกลางทางการเงินของโลก เชน นิวยอรก และ ลอนดอน ธนาคารใหความสําคัญและตระหนักถึง
ความเสี่ยงในอันที่ธนาคารอาจตกเปนเครื่องมือ หรือเปาหมายของอาชญากร ที่ใชธุรกรรมทางการเงินผาน
ธนาคารในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หากธนาคารดําเนินธุรกิจโดย
ปราศจากมาตรการและการดําเนินการที่เหมาะสม ยอมตองรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอชื่อเสียง
การละเมิดกฎขอบังคับ และการถูกฟองรองดําเนินคดี
เพื่อเปนการยับยั้ง และปองกันมิใหธนาคารตกเปนเครื่องมื อ หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการ
กระทําที่มิชอบดวยกฎหมายหรือฝาฝนระเบียบขอบังคับของทางราชการ ธนาคารจึงกําหนดใหมี นโยบาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว
จึงพิจารณาออกแนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายที่จะศึกษานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ไดกําหนด
มาตรการต างๆ เพื่ อให ส ถาบั น การเงิ น ปฏิ บั ติ ต าม เช น การรายงานธุ ร กรรมการเงิ น เพื่ อให ป รากฏ
หลักฐานทางเอกสาร แตหากสถาบันการเงิน หรือเจาหนาที่ของสถาบันการเงินกลับเปนผูทุจริตในการ
ฟอกเงินเสียเอง โดยละเลยการปฏิบัติหนาที่ตามกฎขอบังคับตางๆที่มีอยู นโยบายและมาตรการเหลานี้จึง
ไมอาจปองกันการฟอกเงินได นอกจากนี้ยังตองศึกษานโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทย วามีมาตรการการเขมขนเพียงพอหรือไม โดยอาจตองอาศัยการประสานงานระหวาง
หนวยงาน รวมถึงความรวมมือระหวางประเทศดวย จึงจะสามารถปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได
อยางมีประสิทธิภาพ
1.2 คําถามการวิจัย
1) การนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติประสบความสําเร็จมาก
นอยเพียงใด
2) มีปจจัยใดบางที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไปปฏิบัติ
3) ปญหา อุปสรรค และแนวทางการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
คืออะไร
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติ
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไปปฏิบัติ
3) เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไปปฏิบัติ ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. ผูบริหารศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 2 คน
2. ลูกคาผูใชบริการทําธุรกรรมกับศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) จํานวน 1 คน
3. นักวิชาการผูเชี่ยวชาญในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จํานวน 1 คน
4. พนักงานศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 125 คน จากจํานวนทั้งหมด 181 คน
1.4.2 ขอบเขตดานตัวแปรและเนื้อหา
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ตัวแปรอิสระ คือปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ 5 ดาน ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของนโยบาย
2) การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน 3) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4) ระบบการวัดผลและการ
ประเมินผลงาน และ 5 ) มาตรการในการใหคุณใหโทษ สวนตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จของการนํา
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
1.4.3 ขอบเขตดานพื้นที่
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารธุ ร กิ จ ส ง ออกและนํ า เข า ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา
เริ่มทําการวิจัยตั้งแต เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การที่ธนาคารกําหนดแนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการ
การปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามนโยบายป องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ของสํ านั กงานป องกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปองกันไมใหธนาคารตองตกเปนเครื่องมือในการกระทําผิดฐานฟอกเงิน
นโยบายป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น หมายถึ ง นโยบายที่ สํ า นั ก งานป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน กําหนดขึ้นเพื่อเปนมาตรการปองกันและสกัดกั้นอาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่ง
ลักษณะการฟอกเงิน อาจทําไดโดย การเปลี่ยนแปลงเงิน หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดให
กลายเปนเงิน หรือทรัพยสินที่ดูเสมือนวาไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย หรือพิสูจนที่มาไมได เชน การนําเงิน
ออกไปนอกประเทศ การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การตั้งบริษัท หรื อกิจการบังหนา การซื้อขายที่ดิน
การแลกเปลี่ยนเงินตรา การใหผูอื่นถือเงิน หรือทรัพยสินไวแทน เปนตน
ความสํ า เร็ จ ของนโยบาย หมายถึ ง การที่ ธ นาคารกรุ ง เทพ นํ า นโยบายการป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ทําใหเกิดการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคที่ กําหนด ซึ่งเปนผลที่
เกิดขึ้นจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวยปจจัยที่สงผลใหเกิดความสําเร็จ ดังนี้คือ วัตถุประสงค
ของนโยบาย การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ระบบการวัดผลและ
ประเมินผลงาน และมาตรการในการใหคุณใหโทษ
วัตถุประสงคของนโยบาย หมายถึง การที่ทุกกลุมทุกฝายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในศูนย
ปฏิบัติการสงออกและนําเขา ของธนาคารกรุงเทพ มีความรู ความเขาใจในเปาหมายและวัตถุประสงคของ
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนอยางดี
การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน หมายถึง การกําหนดบทบาท หนาที่ในการทํางาน
ตามสายการบังคับบัญชา พนักงานไดรับมอบหมายงานตามหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงคและแผนปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางการทํางานที่กําหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันกําหนดหนาที่ตาม
ความรับผิ ดชอบและตําแหน งงาน รวมถึงกระบวนการ และวิ ธีการในแตล ะขั้น ตอน เพื่อกํ าหนดเป น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน หมายถึง การประเมินคุณคาของผูปฏิบัติงานทั้งผลงาน
คุณลักษณะและความสามารถของผูปฏิบัติงาน มีความเปนมาตรฐานเดียวกันและยุติธรรม โดยผูบริหาร
สามารถควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละฝายไดตลอดเวลาและอยางตอเนื่อง
มาตรการในการใหคุณใหโทษ หมายถึง กระบวนการที่ชวยกระตุนหรือสิ่งที่เปนตัวขับเคลื่อน
ใหพนักงานมุงแสดงพฤติกรรมที่จะใหบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคนโยบาย โดยสรางขึ้นดวยปจจัย
เชิงบวก เชน การไดรับคําชมเชย การยอมรับนับถือ หรือการไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้น หรือปจจัยเชิงลบ
เชน การไดรับคําตักเตือน เมื่อทํางานผิดพลาด
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1.6 ปะโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผลจากการศึกษา สามารถเปนแนวทางในการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไปปฏิบัติ ไดดังนี้คือ
1) ไดขอมูล สภาพปจจุบัน และความตองการของพนักงานธนาคาร สําหรับผูบริหารและผูที่
เกี่ยวของกับนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่จะนําไปใชในการกําหนดนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติงาน
2) เปนประโยชนตอผูบริหาร และพนักงานธนาคารที่จะนําไปเปนกรอบการดําเนินงานเพื่อ
ปฏิบัติตามนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3) สามารถนําปญหา และอุปสรรคในการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติ มาเปนแนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงาน สําหรับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
ภาคธนาคาร และสถาบันการเงิน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง “การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ศึกษากรณี
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับ
ความสําคัญ ดังตอไปนี้
2.1 แนวคิดและหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2.4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
2.7 สมมติฐานการวิจัย
2. 1 แนวคิดและหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของนโยบายสาธารณะ
นักวิชาการในตางประเทศ ไดแก กลุมประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศสหราชอาณาจักร
กลุมประเทศทวีปออสเตรเลีย และกลุมประเทศอื่นๆ ไดใหความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญ
ของนโยบายสาธารณะไวดังนี้
กลุมประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก
David Easton, 1953, p. 129 (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 13) มีแนวคิดวา
นโยบายสาธารณะ หมายถึง การแจกแจงสิ่ งที่มีคุณคา ตางๆอย างถูกต องตามกฎหมายสําหรั บสั งคม
สวนรวม
Carl J. Friedrich, 1963, p.70 (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 12) ใหความหมาย
วา เป น ชุด ของข อเสนอเกี่ ย วกั บ การกระทํ าของบุคคล กลุ มบุ คคล หรื อรั ฐ บาลภายใต สิ่ งแวดล อมที่
ประกอบดวยปญหา อุปสรรค และโอกาสซึ่งนโยบายถูกเสนอเพื่อนําไปใชประโยชนในการแกปญหาใหกั บ
ประชาชน
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James E. Anderson, 1975, p.49 (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 8) ให
ความหมายวา เปนแนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองปญหาตางๆที่เกิดขึ้น หรืออาจเปนแนวทางที่
รัฐบาลหรือ องคกรของรัฐบาลกําหนดขึ้นเพื่อแกปญหา
Thomas R. Dye (1979, p. 1 ) ใหความหมายวา เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทํา
หรือไมกระทํา
กลุมประเทศสหราชอาณาจักร ไดแก Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn, 1984,
p. 14 (อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ และปยากร หวังมหาพร, 2555, หนา 50) ใหความหมายวาเปน
การแสดงจุดประสงค หรือจุดหมายปลายทางของกิจกรรมของรัฐบาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และอธิบายการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
กลุมประเทศทวีปออสเตรเลีย ไดแก Peter Bridgman and Glyn Davis, 2000, p.3 (อางถึง
ใน ศุภชัย ยาวะประภาษ และปยากร หวังมหาพร, 2555, หนา 50) ใหความหมายวาเปนเครื่องมือของ
การปกครอง เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะใหเปนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง นโยบาย
เปนผลจากการแขงขันระหวางความคิด ผลประโยชน และอุดมการณในระบบการเมือง
กลุมประเทศอื่นๆ ไดแก Ira Sharkansky, 1970, p.1 (อางถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ
และปยากร หวังมหาพร, 2555, หนา 50) ใหความหมายวาเปนกิจกรรมที่กระทําโดยรัฐ ซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล
จากการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ จะเห็นไดวา สวนใหญมีแนวความคิดที่สอดคลอง
กัน เชน Thomas R. Dye มีแนวคิดตรงกันกับ Ira Sharkanskya ที่วา นโยบายสาธารณะ คือกิจกรรม
ที่กระทําโดยรัฐ แตมีแนวคิดตางจาก James E. Anderson ที่ใหความสําคัญกับองคกรของรัฐบาล
มากกวา และเนนเรื่องการกระทําที่ตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Carl J.
Friedrich
สวนนักวิชาการไทยที่ไดศึกษาเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะไดใหความหมายไวดังนี้
กุลธน ธนาพงศธร (2515, หนา 59) ใหความหมายวา นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางที่
รัฐบาลกําหนดเปนโครงการ แผนงาน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค เพื่อรักษา
ผลประโยชนของชาติ
ศุภชัย ยาวะประภาษ และปยากร หวังมหาพร (2555, หนา 3) ใหความหมายวา เปนกิจกรรม
ที่รัฐกระทําอยูในปจจุบันและกิจกรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
สมบัติ ธํารงธัญวงค (2555, หนา 21-23) ใหความหมายวา เปนกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะ
กระทําหรือไมกระทํา เปนการใชอํานาจของรัฐจัดสรรกิจกรรมเพื่อตอบสนองคานิยมสังคม มีแบบแผน
เปาหมายตองมีผลลัพธในการแกปญหาสําคัญของสังคม
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วรเดช จันทรศร (2556, หนา 43) ใหความหมายวา เปนกิจกรรมที่รัฐจัดขึ้น หรือแผนงาน
โครงการ หรือแนวทางปฏิบัติที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐไดกําหนดขึ้นเพื่อเจตนาในการแกปญหาทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
จากที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว จะเห็ น ได ว า นั ก วิ ช าการไทยมี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั บ นั ก วิ ช าการ
ตางประเทศ การใหความหมายโดยสวนใหญ เปน การขยายความจากนักวิช าการตางประเทศ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในประเทศไทย
กลาวโดยสรุป นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสิน ใจของรัฐบาลในการดําเนินกิจกรรม
หรือไมดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหาสาธารณะโดยรัฐบาลอาจเปนผูดําเนินการเอง หรือใหตัวแทนเปน
ผูดําเนินการเพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชน หรือกิจกรรมที่รัฐจัดขึ้น เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด ดวย
วิธีการบริหารงานที่ถูกตองเหมาะสม
2.1.2 ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ
จากการศึกษาความหมายของนโยบายสาธารณะสรุปไดวานโยบายสาธารณะมีความสําคัญทั้ง
ตอผูกําหนดนโยบายสาธารณะและประชาชนคือ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 24-25)
ความสําคัญตอผูกําหนดนโยบาย ผูที่รับผิดชอบกําหนดนโยบายบริหารประเทศคือรัฐบาล หาก
รัฐบาลกําหนดนโยบายสอดคลองกับความตองการของประชาชน ทั้งดานสังคม คานิยมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รัฐบาลก็จะไดรับความเชื่อถือจากประชาชน และถารัฐบาลนํานโยบายไปปฏิบัติแลวประสบ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) ก็ยิ่งทําใหไดรับความ
นิยมจากประชาชนมากขึ้น สงเสริมใหรัฐบาลมีโอกาสบริหารประเทศนานขึ้น อาจไดรับการเลือกตั้งให
บริหารประเทศตออีก แตหากรัฐบาลกําหนดนโยบายไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน อาจเกิด
การรวมตัวเพื่อกดดันใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบาย มีผลใหรัฐบาลหมดอํานาจ หรือกรณีรัฐบาลกําหนด
นโยบายสอดคลองกับความตองการของประชาชน แตไมสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย อาจทําให
ประชาชนหมดความเชื่อมั่นตอการบริหารทําให รัฐบาลหมดโอกาสบริหารประเทศต อไป เพราะเหตุ นี้
นโยบายสาธารณะจึงมีความสําคัญตอรัฐบาลอยางยิ่ง
ความสําคัญตอประชาชน นโยบายสาธารณะเปนผลผลิตจากการเมือง เพื่อความตองการของ
ประชาชน ประชาชนจึงสามารถแสดงความตองการของตน ผานกลไกทางการเมือง ไดแกพรรคการเมือง
กลุมอิทธิพลและผลประโยชน ระบบราชการ นักการเมือง ฝายบริหารและนิติบัญญัติ เปนตน นโยบาย
สาธารณะนั้นเมื่อนําไปปฏิบัติและเกิดผลลัพธตามเปาประสงค ประชาชนมีความพอใจ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น จะทําใหประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาตอการบริหารงานของรัฐบาล แตหากผลลัพธและคุณภาพ
การนํานโยบายไปปฏิบัติไมเปนไปตามเปาประสงค คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ํา จะทําใหประชาชน
ขาดความเชื่อมั่นรัฐบาล รัฐบาลตองพยายามปรับนโยบายและการนําไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มิฉะนั้นประชาชนอาจไมสนับสนุนรัฐบาลอีกตอไป ดังนั้นนโยบายสาธารณะในฐานะที่เปนผลผลิตของ
ระบบการเมือง จึงสงผลอยางสําคัญตอวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชน
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กลาวโดยสรุป นโยบายสาธารณะที่ดีจะตองสอดคลองกับความตองการของประชาชน และ
นําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตหากนโยบาย
สาธารณะมีลักษณะไมสอดคลองกับคานิยมและความตองการของประชาชน จะสงผลใหประชาชนมีชีวิตที่
ดอยคุณภาพ มีการศึกษาต่ํา อาจสงผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลได
2.1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ทฤษฎีชนชั้นผูนํา (elite theory) เปนการกําหนดนโยบาย จากความตองการของชนชั้น
ผูนําประเทศ หลั กการใหความสํ าคัญกับ บทบาทหรืออิ ทธิพลของชนชั้น ผูนําหรือชนชั้นผู ปกครอง ที่ มี
อํานาจในการตัดสินใจ นโยบายสาธารณะอยางเด็ดขาด โดยยึดความพึงพอใจ (preference) หรือคานิยม
(values) ของตนเองและพวกพองเปนหลักในการตัดสินใจนโยบาย เปนสิ่งสะทอนความพอใจหรือคานิยม
สวนตัวของชนชั้นผูนําโดยตรง ขาราชการเพียงทําหนาที่นํานโยบายที่กําหนดโดย ชนชั้นผูนําไปสูประชาชน
เทานั้น การกําหนดนโยบายจึงเปนทิศทางแบบ แนวดิ่ง (vertical) จากชนชั้นผูปกครองลงมาสูประชาชน
(Dye, Thomas R., 1979, p. 28)
ทฤษฎีเกี่ยวกับกลุม (group theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายการกําหนดนโยบายสาธารณะ
ที่มาจากระบอบการเมือง ประกอบดวย กลุมผลประโยชนที่ตางชิงอํานาจและผลประโยชนซึ่งกันและกัน
อธิบายแนวคิดนี้วา เปรียบเสมือนระบอบที่มีแรงผลักดันและแรงกดดันที่กระทําปฏิสัมพันธตอกันในการ
กําหนดนโยบายสาธารณะ แนวคิดสําคัญของตัวแบบ ดุลยภาพระหวางกลุม ถือวานโยบายสาธารณะ คือ
ผลของความสมดุ ล ของการต อ สู ร ะหว า งกลุ ม ความสมดุ ล เหล า นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากอิ ท ธิ พ ลระหว า งกลุ ม
ผลประโยชนที่ตกลง กับการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลของกลุมผลประโยชนใ ด กอใหเกิดการเปลี่ยนนโยบาย
สาธารณะ และนโยบายจะถูกเปลี่ยนทิศทาง ไปสูกลุมที่มีอิทธิพลมากกวา สวนกลุมที่มีอิทธิพลนอยจะเสีย
ผลประโยชน ตัวแบบดุลยภาพระหวางกลุมอธิบายชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบการตอสู
ระหว า งกลุ ม โดยผู กํ า หนดนโยบายเป น ผู ต อบสนองต อ ความกดดั น ของกลุ ม ได แ ก การต อ รอง
(bargaining) การประนีประนอม (compromising) เกิดการรวมกลุมเสียงขางมาก เพื่อประนีประนอมให
เกิดประสบผลสําเร็จงายขึ้น โดยนักการเมืองที่เปนตัวแบบของกลุมที่มีรากฐานกวางกวาจะไดเปรียบกลุมที่
มีรากฐานที่เล็กกวา (Dye, Thomas R., 1979, p. 28)
ทฤษฎีเชิงระบบ (system theory) อธิบายถึงนโยบายสาธารณะจากกรอบความคิดเชิง
ฐานคติคํานึงถึงระบบของสิ่งมีชีวิต ซึ่งทํางานอยางเปนระบบ มีปฏิกิริยาสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตางๆ โดย
นํามาประยุกตอธิบายวา การเมืองดํารงอยูเสมือนชี วิตการเมือง (political life) จึงตองดํารงอยูอยางเปน
ระบบ ประกอบดวย ความสัมพันธระหวางระบบการเมือง และสิ่งแวดลอม (environment) พลังของ
สิ่งแวดลอมมีผลตอระบบการเมือง เรียกวา ปจจัยนําเขา (input) ประกอบดวยความตองการ การเรียกรอง
และการสนับสนุนของประชาชนและสังคม ระบบการเมืองเปรียบเสมือนกลองดํา (black box) คือ กลุม
ของโครงสราง กิจกรรมทางการเมือง การบริหารที่สัมพันธกัน กฎระเบียบตางๆ (conversion process)
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เมื่อปจจัยนําเขาไดเขามาสูกระบวนการกลองดํา ก็จะผลิตผลลัพธเรียกวา ปจจัยนําออก (out put) หรือ
ผลผลิตของระบบการเมือง ทําหนาที่สงยอนกลับเขาสูสิ่งแวดลอมในรูปผลกระทบ (feed back) สนอง
ความต อ งการของสั ง คมและประชาชน เป น แรงผลั กดั น ของสิ่ งแวดล อ มที่ มี ต อ ระบบการเมื อง เกิ ด
ความสัมพันธ แบบพลวัตร (dynamic system) มีการปรับตัวเพื่อสรางความสมดุลให ชีวิตการเมืองดํารง
อยูตลอดไป (Easton, David, 1955, p. 32 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 109)
ทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบัน (institutional theory) อธิบายวานโยบายสาธารณะเปนผลผลิต
ของสถาบัน ทางการเมือง โดยโครงสร างของสถาบัน การจั ดระเบี ยบ และขั้ นตอนการดํ าเนิ นการของ
สถาบันทางการเมือง มีผลตอการกําหนดนโยบายและเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะ ทฤษฎีนี้เปรียบ
เปนสวนหนึ่งของทฤษฎีเชิงระบบ เพราะกิจกรรมทางการเมืองโดยทั่วไป อยูที่สถาบันทางการเมืองทั้งสิ้น
ไดแก สถาบั นนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ สถาบันการปกครองท องถิ่น และพรรคการเมือง นโยบาย
สาธารณะถูกกําหนด นําไปปฏิ บัติ และใชบั งคับ โดยสถาบันเหลานี้ นโยบายสาธารณะจะไดรั บ ความ
เห็ น ชอบ ถูกนํ าไปปฏิบั ติ และใช บังคั บ โดยสถาบั นราชการที่รั บ ผิ ดชอบหรื อที่ มีบ ทบาทในการกําหนด
คุณลั กษณะของนโยบายสาธารณะ เพราะเปน ผูรั บรองความชอบธรรม (legitimacy) ของนโยบาย
เนื่องจากเปนขอผูกพัน ทางกฎหมายที่ประชาชนตองปฏิบัติตาม มีลักษณะของความครอบคลุม ทั้งสังคม
(universality) รัฐบาลจะมีอํานาจการบังคับใช (coercion) คือ รัฐบาลเทานั้นที่สามารถลงโทษผูฝาฝน
นโยบายหรือกฎหมายรัฐ (Dye, Thomas R., 1979, pp. 20-21)
ตัวแบบกระบวนการ (process model) ถือวากระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง คือ
ศูนยกลางของการศึกษานโยบายสาธารณะ กิจกรรมทางการเมืองจึงมุง ศึกษาพฤติกรรมผูใชสิทธิ์เลือกตั้ง
กลุมผลประโยชน นักการเมือง ขาราชการฝายบริหาร และผูพิพากษา วัตถุประสงคการศึกษา เพื่อจําแนก
รูปแบบกิจกรรม (activities) หรือกระบวนการ (process) จัดกลุมของกิจกรรมและพิจารณาความสัมพันธ
ระหวางนโยบายสาธารณะ และกิจกรรมทางการเมือง โดยกําหนดกระบวนการนโยบายสาธารณะไวเปน
ขั้นตอน เชน การจําแนกลักษณะปญหา (problem identification) การจัดทําทางเลือกนโยบาย (policy
alternative) การใหความเห็นชอบนโยบาย (policy adoption or approvals) การนํานโยบายไปปฏิบัติ
(policy implementations) และการประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) (Dye, Thomas R.,
1979, p. 23)
ทฤษฎีตัวแบบเชิงเหตุผล (rational model) เปนตัวแบบที่มุงเนนคุณคาของนโยบาย
สาธารณะที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดทางสังคม โดยหลักวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรเปนสําคัญ ไมมี
การใชนโยบายที่มีตนทุนสูงกวาผลประโยชน ผูตัดสินในการเลือก นโยบายจะเลือกทางเลือกที่ใหประโยชน
ตอตนทุนของภาครัฐที่สูงสุด เพื่อการนํานโยบายไปแกปญหาสังคมและประเทศ การปฏิบัติ โดยการใช
ปจจัยสําคัญในการเลือกนโยบาย ทฤษฎีการเลือกอยางมี เหตุผล (rational-choice theory) ผสมกับหลัก
เหตุผล เปนการตัดสินใจอยางมีเหตุผลเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของตนเอง โดยหลักของเศรษฐศาสตร
จุลภาค ปจจัยสําคัญ อาจเปนอิทธิพล ในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือการปฏิบัติตามนโยบาย ให
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เหมาะสมกับสิ่งแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงอยางไมสิ้นสุด ภายใตตัวแบบ หลักเหตุผล นโยบายสาธารณะจะมี
หลั กการ เหตุผ ล เมื่ อความแตกต างระหวางคุ ณค าที่บ รรลุ และคุณคาที่ต องเสีย ไปมีคาเป นบวก และ
มากกวาทางเลือกนโยบายอื่น หมายถึง การคํานวณคา ทั้งทางการเงิน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(Dye, Thomas R., 1979, pp. 23-24)
2.1.4 วงจรนโยบายสาธารณะ (public policy cycle)
องคประกอบของนโยบายสาธารณะ ประกอบดวย 1. การกอตัวนโยบาย (policy formation)
2. การกําหนดนโยบาย (policy pormulation) 3. การตัดสินนโยบาย (policy decision) 4. การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) และ 5. การประเมินผลนโยบาย (policy evaluation)
ดังภาพ
แผนภาพที่ 2.1 วงจรนโยบายสาธารณะ

การกอตัวนโยบาย
policy
formation
การประเมินผล
นโยบาย policy
evaluation

การนํานโยบายไป
ปฏิบัติ policy
implementation

การกําหนดนโยบาย
policy
formulation

การตัดสินนโยบาย
policy decision

ที่มา: สมบัติ ธํารงธัญวงศ. (2555). หนา 231
1. การกอตัวนโยบาย (policy formation) การศึกษาการกอรูปนโยบายเริ่มดวยการ
วิเคราะหลักษณะสภาพของปญหาสาธารณะ ใหชัดเจนเพื่อใหมั่นใจวาปญหาที่กําลังปรากฏอยูนั้นเปน
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ปญหาอะไร เกิดขึ้นกับคนกลุมใด และมีผลกระทบตอสังคมอยางไร ตองรีบแกไขปญหาโดยเรงดวนหรือไม
ประชาชนมีความตองการอยางไรในการแกปญหา และถาแกปญหาแลวผลกระทบนั้น ใครจะเปนผูไดรับ
ประโยชน หรือเสียประโยชน ตองใชทรัพยากรอยางเหมาะสม การระบุปญหาที่ชัดเจนจะทํา ใหกําหนด
วัตถุประสงคในการแกไขปญหาใหสอดคลองกับสภาพปญหา ปญหาสาธารณะที่จะกลายเปนนโยบาย และ
ไดรับความสนใจในการกําหนดนโยบายจะมีลักษณะดังนี้ คือ 1) เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจากความ
รุนแรงทางการเมือง 2) มีการแตกตัวและขยายวงกวางออกไป 3) กระเทือนตอความรูศึกและเปนที่สนใจ
ตอสื่อมวลชนทั่วไป 4) กระทบตอสภาพแวดลอม 5) ทาทายตออํานาจและความชอบธรรมของรัฐ และ 6)
เปนเรื่องรวมสมัย เมื่อทราบลักษณะปญหาที่ชัดเจนแลวจึงกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคใหชัดเจนได
การกําหนดวัตถุประสงคของนโยบาย ทําใหทราบถึงลําดับความสํา คัญของนโยบายที่ตองทํา และการ
เลือกใชนโยบายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการ วัตถุประสงคของนโยบายมีความสําคัญ เนื่องจาก
เปนปจจัยกําหนดทิศทางของทางเลือกนโยบายที่จ ะนําไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ นอกนี้ยังเป น
เกณฑในการประเมินผลสําเร็จของนโยบาย ที่จะนําไปปฏิ บัติวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
หรือไม ทั้งนี้วัตถุประสงคของนโยบายควรมีลักษณะครอบคลุมประเด็นปญหานโยบาย มีความสอดคลอง
กั บ ค านิ ย มของสั งคม มี ค วามชั ด เจนและเป น ไปได ในทางปฏิ บั ติ มี ค วามสมเหตุ ส มผล สอดคล อ งกั บ
ทรัพยากรที่จําเปนตองใช มีความสอดคลองทางการเมือง และมีการกําหนดเวลาที่เหมาะสม
2. การกํา หนดนโยบาย (policy formulation) หากพิ จารณาป ญหาเพื่อนําเข าสู
กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ จากทฤษฎีระบบ ของ David Easton จะไดปจจัยนําเขา ระบบ
และปจจัยนําออก ดังภาพ

แผนภาพที่ 2.2 ทฤษฎีระบบ ของ David Easton

ปจจัยนําเขา ความตองการ
Input
การสนับสนุน

ระบบการเมือง
Black box

การตัดสินใจ
การกระทํา

ผลสะทอนกลับ
Feed Back

ที่มา: Easton, David. (1965) (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ. (2555). หนา 109)

นโยบายสาธารณะ
Public Policy
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ปจจัยนําเขา ไดแก ปญหาทั่วไป ปญหาสังคม ประเด็นปญหาสังคม หรือขอเสนอแนะของสังคม หรือ
ในทางการเมืองอาจมาจากการที่พรรคการเมืองไดนําเสนอนโยบายไวในการหาเสียง ระบบการเมือง คือ
ขอเสนอของรัฐบาล ซึ่งไดเสนอนโยบายตางๆในสภา สวนปจจัยนําออก คือนโยบายที่ผานกระบวนการจาก
สภาอาจอยูในรูปของกฎหมายตางๆ เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และคําสั่งกระทรวง
เป น ต น ขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะมี ผ ลสะท อ นกลั บ สู ก ารเมื อ ง โดยมี ส ภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง เปนปจจัยที่มีสวนกําหนดและเปลี่ยนแปลงนโยบาย ซึ่งอาจเปนปจจัยที่ควบคุมไดและควบคุม
ไมได
ผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ไดแก ฝายปริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ และ
องคกรอิสระตางๆ อาจกลาวไดวา ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย คือ การพัฒนาทางเลือก การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจทางเลือกเพื่อกําหนดนโยบาย และการประกาศใช
3. การตัดสินนโยบาย (policy decision) การเลือกนโยบาย หมายถึง การเลือกวิธีหรือ
แนวนโยบายที่เหมาะสมที่สุด ทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดตามความตองการ รวมถึงนโยบายและกล
ยุ ท ธ ต า งๆที่ ส ามารถแก ไ ขป ญ หาได อ ย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ นอกจากนี้ ห ลั ก จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรมก็ มี
ความสําคัญเชนกันตอคานิยมซึ่งเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย การเลือกแนวทางแกไขปญหาโดยการ
พิจารณาทางเลือกนโยบาย ประกอบดวย 1) ประสิทธิผล (effectiveness) ความสามารถในการบรรลุ
เปาหมายที่ชัดเจนได 2) ประสิทธิภาพ (efficiency) การดําเนินการใชทรัพยากร เวลา และคนในสัดสวน
ที่เหมาะสม 3) ความเปนธรรม (equity) การที่นโยบายไมไดเอื้อประโยชนตอคนกลุมใดเพียงกลุมเดียว
4) ความพอเพียง (adequacy) สามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายได ภายใตเงื่อนไขของทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัด 5) ความเหมาะสม (appropriateness) การพิจารณาเชิงคุณคาและความเปนไปไดในทาง
ปฏิ บั ติ และ 6) การตอบสนอง (reponsiveness) ความสามารถในการเติ มเต็ มความต องการของ
ประชาชนกลุมตางๆ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสําคัญของผูตัดสินนโยบายวาจะตัดสินใจเลือกทางใด มีความ
สอดคล องกั บความต องการของประชาชนหรื อไม และสามารถนํ าไปปฏิ บั ติเ พื่ อบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ได
เพียงใด
4. การนํานโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) คือการกําหนดหนวยงานที่
รับผิดชอบรวมทั้งจัดสรรงบประมาณ และบริการที่จําเปน เพื่อสนับสนุนการนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วัตถุ ประสงค ที่ตั้งไว ผูมีสวนเกี่ย วข องในการนํานโยบายไปปฏิบั ติ ไดแก ฝ ายการเมือง ระบบราชการ
ขาราชการ ผูไดรับผลของนโยบาย องคกรชุมชน ภาคประชาสังคม การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ จะ
ประสบความสํ าเร็จ มากน อยเพี ย งใด ขึ้ น อยู กับ ป จ จั ย หลายประการ ได แก ความชัด เจนของนโยบาย
วัตถุประสงคของนโยบาย ความเปนไปไดทางการเมือง ความเปนไปไดทางเทคนิค ความเพียงพอของ
ทรัพยากร ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ทัศนคติของผูปฏิบัตินโยบาย เปนตน สวน
กระบวนการที่เปนปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน ปญหาดานสมรรถนะขององคกร ความสามารถ
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ในการควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน การไม ใ ห ค วามร ว มมื อ หรื อ ต อ ต า นของบุ ค ลากรในหน ว ยงาน การ
ประสานงานระหวางองคกรที่รับผิดชอบนโยบายกับองคกรอื่นๆ รวมถึงการไมสนับสนุนทั้งดานการเมือง
ทรัพยากร แหล งทุน และงบประมาณที่ จําเปนต องใชในการปฏิ บัติ งานตามนโยบาย อยางไรก็ดีถึงแม
นโยบายที่กําหนดจะดีเพียงใดก็ตาม แตหากการนําไปปฏิบัติไมประสบความสําเร็จหรือเกิดความลมเหลว
ก็จะเกิดผลเสียหายทั้งแกผูกําหนดนโยบายเอง และสงผลกระทบตอประชาชนดวย
5. การประเมินผลนโยบาย (policy evaluation) คือการศึกษาการดําเนินโครงการ การ
ประเมินผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลลัพธและผลกระทบของนโยบาย จุดมุงหมายของ
การประเมินผลนโยบายมีดังนี้ คือ 1) เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิกนโยบาย การประเมินผลจะเปนเครื่องมือใน
การตัดสินใจวาถานโยบายนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวก็ควรดําเนินการตอไปแตถาประเมินผล
แลวนโยบายนั้นมีปญหาหรือมีผลกระทบในวงกวาง ก็ควรยกเลิก 2) เพื่อทราบถึง ความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน วาทําไดตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด 3) เพื่อปรับปรุงแกไขงานตามวัตถุประสงคขอที่ยัง
บกพรอง 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกนโยบายเปนการลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ และ 5) เพื่อ
ขยายผลในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือถามีการประเมินผลเปนระยะ สม่ําเสมอ ผลและปรากฏวานโยบาย
มีความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนด ก็ควรขยายผลนโยบายนั้นตอไป
สรุปไดวา กระบวนการนโยบายสาธารณะหรือที่เรียกกันวา วงจรนโยบายสาธารณะนั้น เริ่มตน
จากการกอตัวของนโยบาย ซึ่งเกิดจากปญหาสาธารณะ และขยายวงกวาง กระทบตอสภาพแวดลอม และ
ประชาชน จึงเปนปจจัยที่กําหนดวัตถุประสงครวมถึงทิศทางของทางเลือกนโยบาย นําไปสูการกําหนด
นโยบาย เพื่อแกปญหา ตอบสนองความตองการของสิ่งแวดลอมและประชาชน โดยผูมีบทบาทในการ
กําหนดนโยบายเปนผูตัดสินนโยบายพรอมกับพิจารณาทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุด แลวจึงนํานโยบายไป
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ผลสํ าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป าหมายที่ กําหนดไว จากนั้ น จะเข าสู ขั้ น ตอนการ
ประเมินผลนโยบายวาจะดําเนินนโยบายนั้นตอไป หรือตองปรับปรุง หรือยกเลิกนโยบายนั้น
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความหมาย ความสําคัญ ขั้นตอนและกระบวนการใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้
2.2.1 ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
นักวิชาการหลายทาน นิยามความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติไวหลากหลาย ทั้งไทย
และตางประเทศ โดยแบงกลุมในการอธิบายความหมายที่ใกลเคียงกันเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 อธิบายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการกระทําหรือกระบวนการที่สัมพันธกับ
เปาหมาย วัตถุประสงค ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งนักวิชาการสวนใหญอธิบายไวคลายกัน
ดังนี้
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Thomas B. Smith (1973, pp. 197–198 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 407)
อธิบายวาการนํานโยบายไปปฏิบัติคือขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนโยบาย เมื่อรัฐบาลกําหนดนโยบายขึ้นก็
จะถูกนําไปปฏิบัติ เปนการเขาใกลสิ่งที่ผูกําหนดนโยบายคาดหวังไว
Donal S. Van Meter and Carl E. Van Horn (1976, P. 103 อางถึงใน สมบัติ
ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 402) อธิบายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติคือกิจกรรมทั้งหลายที่รัฐและเอกชน
กระทํา ทั้งปจเจกบุคคลและกลุม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวแลวจากการตัดสินใจนโยบาย
Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky (1979, P. 8 อางถึงใน สมบัติ
ธํารงธัญวงศ, พ.ศ.2555, หนา 399) อธิบายความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ วาหมายถึงการ
กระทําเพื่อดํ าเนิน การใหบรรลุ เปาหมาย ใหครบถวน เกิดผลผลิต เสร็ จสมบูร ณ เพราะโดยทั่ว ไปแล ว
นโยบายจะตองมีเปาหมายและวิธีการเพื่อใหประสบผลสําเร็จ
สรุปไดวานักวิชาการสวนใหญมีความเห็นตรงกันในความหมายและลักษณะของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 2 ขอคือ ขอแรก การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง
แตละขั้นตอนมีความสัมพันธกันโดยตลอด ขอที่สอง การนํานโยบายไปปฏิบัติคือการดําเนินการใหสําเร็จ
ตามเปาหมายของนโยบาย โดยตองมีนโยบายกอน และตองกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคไวดวย
กลุมที่ 2 อธิบายความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติคลายกับกลุมที่ 1 คือเปนการกระทําที่
สงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ แตกลุมนี้จะอธิบายวาการนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการทําอะไร และ
ทําอยางไร นักวิชาการที่ใหความหมายไว ดังนี้
Paul A. Sabatier and Daniel Z. Mazmanian (1989, pp. 20 – 21 อางถึงใน สมบัติ
ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 405) กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติคือการนําการตัดสินใจนโยบายในรูป
กฎหมาย คําสั่งของฝายบริหาร หรือคําพิพากษาของศาล ไปปฏิบัติ ทั้งนี้การตัดสินใจนโยบายก็คือ การ
ระบุปญหา การกําหนดวัตถุประสงค และการกําหนดโครงสรางของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จุมพล หนิมพานิช (2554, หนา 10) สรุปวา การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึง การบริหาร
นโยบายอาจรวมถึงการวิเคราะหพฤติกรรมองคการ การปฏิสัมพันธของบุคคลและกลุมบุคคล สมรรถนะ
สภาพแวดลอม และความรวมมือของพนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลตอการบรรลุเปาหมายของ
นโยบาย
วรเดช จันทรศร (2556, หนา 25-26) อธิบายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการอธิบาย
ปรากฏการณ หรือความจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
พฤติกรรมและการปฏิบัติ การปฏิสัมพันธของบุคคล กลุมบุคคล สมรรถนะ ความรวมมือของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและปจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุ
เปาหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
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กลุมที่ 3 นักวิชาการไดอธิบายความหมายที่แตกตางกันออกไป ดังนี้
Eugene Bardach (1980, p. 9 อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2555, หนา 403) กลาววา
ความหมายการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเกมสกระบวนการทางการเมือง เกี่ยวของกับแนวคิดทฤษฏีและ
การวิจัย และเปนกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นตามขอกําหนดของนโยบาย
เรืองวิทย เกษสุวรรณ (2551, หนา 7-8) สรุปความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติวาเปน
กระบวนการที่อยูกลางระหวางการกอรูปนโยบายกับผลลัพธ และอาจไมตรงตามวัตถุประสงคของนโยบาย
เพราะมี ป จ จั ย ที่ ไ ม แ น น อน ไม ส ามารถควบคุ ม ได จํ า นวนมาก อาทิ จํ า นวนหน ว ยงาน ทรั พ ยากร
ผลประโยชน การสนับสนุนจากปจจัยภายในและภายนอกองคการ หรือนโยบายอาจลมเหลวตั้งแตขั้นตอน
การกอรูปนโยบาย ความไมแนนอนเชนนี้ เกี่ยวของกับการเมือง อาจเกิดความขัดแยง ความรวมมือ และ
การตอสูแยงชิงทรัพยากรจากนโยบาย เปนตน
สรุปจากความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติดังที่กลาวมาทั้งหมด นํามาอธิบายความหมาย
ได 4 ประการ ดังนี้คือ
1) การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือการนําการตัดสินใจนโยบายในรูปของกฎหมาย คําสั่งของฝาย
บริ ห าร หรื อ คํ าพิ พากษาของศาลไปปฏิ บั ติ โดยระบุ ป ญหา วั ต ถุ ป ระสงค เป าหมาย โครงสร าง หรื อ
ระเบียบวิธีการในการปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวในนโยบายกอนนํานโยบายไปปฏิบัติ
2) การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนการบริหาร การกระทําใหสําเร็จตามเปาหมายของนโยบาย
โดยสามารถสรุปการกระทําที่ถือวาเปนการนํานโยบายไปปฏิ บัติได 2 ประการ คือ ประการแรก การ
แสวงหาความรูความเขาใจ หรือคําอธิบายปรากฏการณความจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ รวมถึงการวิเคราะหพฤติกรรมองคการ การปฏิสัมพันธของบุคคลและกลุมบุคคล สมรรถนะ ความ
รวมมือระหว างหน วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปจจัย อื่น ที่ มี
ผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของนโยบาย เพื่อนําไปเปนบทเรียนในการดําเนินการนโยบายใหประสบ
ความสําเร็จ ประการที่สอง เปนการแปลงวัตถุประสงคของนโยบายใหเปนแผนงาน โครงการ กิจกรรม
การจัดทรัพยากร การวางแผน และดําเนินงานโครงการตามเปาหมาย วัตถุประสงคโครงการ ซึ่งสอคลอง
กับ Donal S. Van Meter and Carl E. Van Horn ที่กลาว วาการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนกิจกรรม
ทั้งหมด ที่รัฐหรือเอกชนกระทํา ทั้งที่เปนปจเจกบุคคลและกลุม
3) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการของนโยบายทั้งหมด
ที่อยูระหวางการกอรูปนโยบายและผลลัพธ สอดคลองกับนักวิชาการที่อธิบายวาเปนกระบวนการที่อยู
ระหวางการกําหนดนโยบายและการประเมินผลนโยบาย เปนกระบวนการเพื่อเปลี่ยนแปลงสูผลลัพธที่พึง
ประสงค เพราะเมื่อรัฐบาลไดกําหนดนโยบายแลวจะตองนําไปปฏิบัติ จึงเปนกระบวนการที่ตอเนื่องจาก
ขั้นตอนการกําหนดนโยบาย ทั้งนี้ลักษณะของกิจกรรมตองมีความสัมพันธและตอเนื่องกัน
4) การนํานโยบายไปปฏิบัติอาจไมเปนไปตามวัตถุประสงค หรือวิธีการที่กําหนดอยางมีเหตุผล
ก็เปนได เพราะการนํานโยบายไปปฏิบัติบางครั้งเปนอาจมีการเมืองเขามาเกี่ยวของ การนํานโยบายไป
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ปฏิบัติจริงอาจไมตรงตามวัตถุประสงคของนโยบาย ขึ้นอยูกับปจจัยที่ไมแนนอนและไมสามารถควบคุมได
ซึ่งเกี่ยวของกับการเมือง จะเห็นไดจากความขัดแยง ความรวมมือและการตอสูแยงทรัพยากรจากนโยบาย
เปนตน
กลาวโดยสรุปคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนขั้นตอนที่อยูตรงกลางระหวางการกําหนดนโยบาย
และการประเมินผลนโยบาย เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสูผลลัพธที่พึงประสงค เมื่อรัฐบาลกําหนดนโยบายขึ้นแลว
จะตองนําไปปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงการนําการตัดสินใจนโยบายที่มักอยูในรูปกฎหมาย คําสั่งของฝายบริหาร
หรือคําพิพากษาของศาลไปปฏิบัติ เปนการดําเนินการเพื่ออธิบายปรากฏการณสภาพความเปนจริงใน
กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อเปนบทเรียนในการดําเนินการนโยบายใหประสบผลสําเร็จ
ตามเป าหมายหรือวัตถุป ระสงคที่กําหนดเอาไว มีการแปลงนโยบาย วัต ถุประสงค หรือเปาหมายของ
นโยบายเปนแผนงาน โครงการและกิจกรรม
2.2.2 ความสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
จากที่ไดกลาวมาทั้ งหมด ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถสรุปไดวา การนํ า
นโยบายไปปฏิบัติมีความสําคัญ ดังตอไปนี้ คือ
1) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนหลังจากที่กําหนดนโยบายแลว ภารกิจใน
ขั้ น ตอนนี้ เ ป น ทํ าให กระบวนการนโยบายสามารถดํ าเนิ น ไปอย า งสมบู ร ณ ไม ห ยุ ด ชะงั กฉะนั้ น การนํ า
นโยบายไปปฏิบัติจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
2) การกําหนดนโยบายสาธารณะมีจุดมุงหมายคือ ตองการไดนโยบายสาธารณะที่ถูกตอง มี
เหตุผล และบรรลุผลสําเร็จได นโยบายสาธารณะใดแมวาจะมีเปาหมายที่ดีเพียงใด หากไมสามารถทําให
บรรลุเปาหมายได ยอมไมมีคุณคาแกสังคม ฉะนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ จึงเสมือนเพิ่ม
คุณคาแกนโยบายสาธารณะนั้น
3) หากการนํ านโยบายไปปฏิบั ติ ประสบผลสําเร็ จ เกิ ด ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลแล ว
ประชาชนและประเทศชาติก็จะไดรับผลประโยชน ทุกประเทศจึงพยายามปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบและ
วิธีการนํานโยบายไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.3 ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
วรเดช จันทรศร (2556, หนา 32) อธิบายถึงปฏิสัมพันธ การพึ่งพา ความเปนอิสระขององคการ
และบุคคลที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนระดับมหภาค และ
ขั้นตอนระดับจุลภาค ดังนี้
1) การนํานโยบายไปปฏิบัติระดับมหภาค (macro Implementation) แบงเปน 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนแรก มีการแปลงนโยบายออกเปนแนวทางปฏิบัติ แผนงานหรือโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ
ไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรือการบริหารราชการสวนกลาง ขั้นตอนที่สอง ทําใหหนวยงานทองถิ่น
ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือผลการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติ
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2) การนํานโยบายไปปฏิบัติระดับจุลภาค (micro Implementation) อาจกลาวไดวา เปนจุด
เริ่มของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางแทจริง เพราะนโยบายสวนกลางจะถูกนํามาปฏิบัติในทองถิ่นที่มี
สภาพแวดลอมแตกตางกัน นําไปสูการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานใหสอดคลองกับ
นโยบายสวนกลางในขั้นตอนแรกของระดับมหภาค สวนระดับจุลภาคมี 3 ขั้นตอน คือ การระดมพลัง
(mobilization) ซึ่งหนวยงานระดับทองถิ่นจะพิจารณารับนโยบาย และทําใหเกิดการสนับสนุนจากทองถิ่น
การปฏิบัติ (deliverer implementation) คือกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงการที่ไดรับการยอมรับแลวมา
เปนการปฏิบัติจริง และขั้นตอนสุดทาย การสรางความตอเนื่อง (continuation) คือการแสวงหาวิธีที่จะ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและเกิดการยอมรับเปนหนาที่ประจําวันของผูปฏิบัติงาน
2.2.4 ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ
นักวิชาการหลายทานไดศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้
ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติจากบนลงลาง (Top-Down Theories of Implementation)
จากสมมติฐานวาการนํานโยบายไปปฏิบัติเริ่มจากการตัดสินใจของรัฐบาลกลาง ซึ่งทฤษฎีนี้มีอิทธิพลมา
จากการวิเคราะหร ะบบ และกระบวนการหรือกลองดํ าที่อยู กลาง และมองวานโยบายมีผลตอผลลัพธ
โดยตรง ไมสนใจผลกระทบของผูนํานโยบายไปปฏิบัติที่มีตอการใหบริการ โดยมองวานโยบายคือปจจัย
นําเขา (input) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนผลผลิต (output) และใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย
เนนบทบาทการใชอํานาจของผูนํา ความสามารถของผูกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของนโยบายให
ชัดเจน รวมถึงควบคุมการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนสําคัญ (Mazmania,D.A. & Sabatier,P.A., 1989, pp.
21-48)
ทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติจากลางขึ้นบน (Bottom-Up Theories of Implementation)
เชื่อวาผลลัพธ อาจไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคของนโยบาย ทฤษฎีนี้ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการรับบริการ
และสาเหตุที่แทจริงที่มีผลตอการปฏิบัติในระดับลาง การศึกษาจากระดับลาง โดยมองวาเครือขายของตัว
แสดงในการใหบริการที่แทจริงเปนอยางไร ปฏิเสธแนวคิดที่วานโยบายเริ่มจากระดับบนแลวสงลงมาใหผู
ปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติตามระดับบน แตมองวาการใชดุลพินิจในการใหบริการระดับลาง คือปญหาที่แทจริง
เน น ผู ป ฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ งเป น ผู ใ ห บ ริ ก ารและมองการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ เ ป น กระบวนการต อ รองใน
เครือขายของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ (Elmore, Richard F., 1978, pp. 185-228)
ทฤษฎีก ารนํ านโยบายไปปฏิ บัติแ บบผสม (Hybrid Theories of Implementation)
นักวิช าการพยายามสังเคราะห ทฤษฎีการนํ านโยบายไปปฏิ บั ติแบบบนลงล างและแบบลางขึ้น บนเข า
ดวยกันโดยรวมทฤษฎีทั้งสองเขาดวยกันเพื่อแกไขขอบกพรอง เชน ทฤษฎีแบบบนลงลางยึดถือขั้นตอน
นโยบายเนนการนําการตัดสินใจระดับบนไปปฏิบัติ เปนประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือผูนํา สวนทฤษฎี
แบบลางขึ้ นบนเริ่มจากล างและขยายไปด านข าง มุ งอธิ บ ายปฏิ กิริ ย าของตัว แสดงที่ ให บ ริ การ มองว า
ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติไมสามารถแยกจากขั้นตอนการกอรูป ยึดหลักการหลอมรวม มากกวา
กระจายออก และปฏิเสธขั้นตอนของนโยบาย เพราะระดับบนไมสามารถคุมระดับลางไดหมด เนื่องจาก
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พวกเขามีดุลพินิจและผลประโยชนสวนตัว ขณะที่ทฤษฎีแบบลางขึ้นบนเนนประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ เจ า หน า ที่ ร ะดั บ ท อ งถิ่ น ภาคเอกชน และกลุ ม เป า หมาย เกิ ด แนวทางบู ร ณาการ
(Mazmania,D.A. & Sabatier,P.A., 1989, pp. 21-48)
Dunn, William N. (1981, p. 56) อธิบายถึงตัวแปรที่มีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียกับนโยบาย (policy stakeholders) นโยบายสาธารณะ (public
policy) และสิ่งแวดลอมนโยบาย (policy environment) ตัวแปรทั้งสามอาจเปนไดทั้งตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรอิสระที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียและสภาพแวดลอมนโยบายอาจสงผลตอตัวแปรตาม
คือนโยบายสาธารณะขณะเดียวกันนโยบายสาธารณะซึ่งเปนตัวแปรอิสระอาจสงผลตอตัวแปรตามที่เปนผู
มีสวนไดสวนเสียและสภาพแวดลอมนโยบายได หรือตัวแปรอิสระผูมีสวนไดเสียและนโยบายสาธารณะอาจ
มีผลกระทบตอตัวแปรตามสภาพแวดลอมนโยบายได ดังภาพ
แผนภาพที่ 2.3 ระบบนโยบาย
ผูมีสวนไดสวนเสียนโยบาย

สิ่งแวดลอมนโยบาย

นโยบายสาธารณะ

ที่มา: Dunn, William N. (1981). p. 57
2.2.5 ตัวแบบของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ นักวิชาการที่ศึกษาและเสนอตัวแบบการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation Models) ดังนี้
ตัวแบบของ Donal S. Van Meter and Carl E. Van Horn
ค.ศ.1975 Donal S. Van Meter and Carl E. Van Horn เสนองานเขียน “The Policy
Implementation Process” ศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติวาเปนกระบวนการกระทําจากภาครัฐและ
เอกชน อาจเปนคณะบุคคลหรือปจเจกบุคคล เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดอยางตอเนื่อง ระหวาง
นโยบายกับการปฏิบัติ และเสนอตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (A Model of the Policy
Implementation Process) เนนความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติตามนโยบาย ไดแก ตัวแปร
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ภายนอก (external variables) 2 ตัวแปร คือ มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย ทรัพยากร ตัว
แปรภายใน (internal variables) 4 ตัวแปร คือ การสื่อสารระหวางองคการและการบังคับใชกฎหมาย
ลักษณะหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และทัศนคติของผู
ปฏิบัติ อธิบายไดดังนี้
1) มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย (policy standards and objectives) เนื่องจาก
มาตรฐาน ของนโยบายสําคัญตอการกําหนดแนวทางปฏิบัติ จึงตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
2) ทรัพยากรนโยบาย (policy resource) ตองมีเพียงพอเพราะสําคัญตอความสําเร็จในการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแกงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวก
3) การสื่อสารระหวางองคการ และการบังคับใชกฎหมาย (inter-organizational
communication and enforcement activities) การติดตอสื่อสารระหวางองคการ ชวยใหผูเกี่ยวของ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติไดเขาใจความมุงหวังของนโยบายอยางตรงกัน ทําใหกําหนดแนวทางปฏิบัติได
ชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน และการบังคับใชกฎหมายในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสําเร็จไดตองมี
กลไก และเจาหนาที่ระดับรัฐบาลกลางและเจาหนาที่ระดับทองถิ่นปฏิบัติงานใหสอดคลองกับมาตรฐาน
นโยบาย
4) ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ (characteristics of the implementing
agencies) ศักยภาพของหนวยงานที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน ความสามารถ
ของผูปฏิบัติงาน หรือโครงสรางองคการ ทรัพยากรที่เพียงพอ ความรวมมือสนับสนุนจากแตละหนวยงาน
ลวนมีผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนตัวแปรสภาพแวดลอมของ องคการที่มีผล
ตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (economic, social, and political conditions)
6) ทัศนคติของผูปฏิบัติงานที่มีตอนโยบาย สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
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ตัวแบบที่ 2.1 ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Donal S.Van Meter and Carl E.Van Horn
การสื่อสารระหวางองคการ
และการบังคับใชกฎหมาย
วัตถุประสงคและ
มาตรฐานนโยบาย
นโยบาย
ทรัพยากรนโยบาย

กิจกรรมเสริ มแรง
ลักษณะหนวยงานที่นํา

ทัศนคติของผู

นโยบายไปปฏิบตั ิ

ปฏิบัติ

ผลการปฏิบตั ิ
ตาม

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมือง

นโยบาย

ที่มา: สมบัติ ธํารงธัญวงศ. (2555). หนา 448
ตัวแบบดังกลาว เปนตัวแบบสหองคการในการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Intergovernmental
Policy Implementation Model) เนื่องจากใหความสําคัญตอความสัมพันธระหวางองคการของรัฐที่มี
ผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตัวแบบของ Paul A. Sabatier and Danial Z. Mazmanian
ค.ศ.1980 Paul A. Sabatier and Danial Z. Mazmanian ศึกษาตัวแปรที่มีผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้ คือ
1) ความยากงายของปญหา (Tractability of the Problems)
2) สมรรถนะของกฎหมายในการกําหนดโครงสรางของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Ability of
Statute to Structure Implementation)
3) ตัวแปรอื่นที่ไมใชกฎหมายที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Non-Status Variables
Affecting Implementation)ไดแก เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ สภาพแวดลอมอื่นๆ
การศึกษาตัว แบบนี้ วิเคราะหกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ จากความสัมพันธระหวาง
ปจจัยตางๆที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ เรียกวา ตัวแบบทั่วไป
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ตัวแบบที่ 2.2 ตัวแบบการวิเคราะหกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ความ ยาก ง า ยในการแก ไ ขป ญ หาขอ งนโยบาย
- การมี ท ฤษฎี ส นั บ สนุ น และการอ า งอิ ง หลั ก วิ ช าการ
- ระดั บ ความหลากหลายของพฤติ ก รรมที่ ต อ งควบคุ ม
- การระบุ ลั ก ษณะและ ขนาดของกลุ ม เป า หมา ย
- ขนาดความตองการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความสามารถของนโยบายในการกําหนด
โครงสรางของการปฏิบัติ
- การมีทฤษฎีองคการที่เที่ยงตรงรับรอง
- ระดับความชัดเจนของวัตถุประสงคนโยบาย
- องคการที่นํานโยบายไปปฏิบัตไิ ดรับการ
สนับสนุนทางการเงิน
- มีโครงสรางการนํานโยบายไปปฏิบัติที่บูรณา
การกันในแตละระดับลดหลั่น
- มีการมอบหมายงานชัดเจน- เปดโอกาสให
บุคคลภายนอกมีสวนรวม

ตัวแปรอื่นๆ ที่มิใชสาระของนโยบาย
- เงื่อนไข ทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
- สื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาความเขาใจปญหา
นโยบาย
- การสนับสนุนสาธารณะ
- ทัศนคติตอนโยบายของกลุม ผูเ ลือกตั้ง
- การสนับสนุนจากผูมีอํานาจ
- ขอผูกพันและทักษะของภาวะผูน ําของ
ขาราชการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ

ขั้นตอนในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
ผลิตผลของ การปฏิบัตินโยบายของ ผลกระทบแทจริง
หนวยงานที่
กลุมเปาหมาย
(โดยตรง)จาก
นํานโยบายไปปฏิบตั ิ
ผลิตผลนโยบาย

ผลกระทบที่รับรูไ ด
(โดยออม)จากกฎหมาย
ผลิตผลนโยบาย

การปรับปรุง

ที่มา: Mazmanian, Danial Z. & Sabatier, Paul A. (1989). p. 22
ตัวแบบของ Gorge C. Edwards
ค.ศ.1980 Gorge C. Edwards ไดเสนอตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัย (Interactions
Between Factor Models) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบาย ไปปฏิบัติ ทั้ง
ทางตรงและทางออม 4 ตัวแปร ดังนี้
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1) การสื่อขอความ (communication) การตัดสินใจนโยบายและคําสั่งที่ถายทอดสูผูปฏิบัติที่
ชัดเจน (clarity) เที่ยงตรง (accuracy) และคงเสนคงวา (consistency) จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความสําเร็จสูง ความผิดพลาดในการถายทอดคําสั่งไปสูการปฏิบัติ คือ เหตุเริ่มตนของความ
ลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
2) ทรัพยากร (resources) เปนปจจัยที่สําคัญตอการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งทางตรง และ
ทางออม อาจรวมถึงจํานวนบุคลากรที่เหมาะสม มีความชํานาญ ระบบสารสนเทศเพียงพอ และผูเกี่ยวของ
ใหความรวมมืออยางดี และการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
3) จุดยืนหรือทัศนคติของผูปฏิบัติงาน (disposition or attitudes) เปนปจจัยที่มีความสําคัญ
ผูปฏิบัติมีโอกาสใชดุลพินิจในการปฏิบัติ เพราะการสื่อขอความจากผูกําหนดนโยบายมักจะไมชัดเจน และ
ผูปฏิบัติพอใจที่จะเปนอิสระจากผูบังคับบัญชา นโยบายอาจขัดแยงกับทัศนคติของผูปฏิบัติ
4) โครงสรางระบบราชการ (bureaucratic structure) การแบงสวนงานขององคการและ
ระเบียบปฏิบัติขององคการอาจเปนอุปสรรคตอการประสานงานในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
Gorge C. Edwards มองวาปจจัยทั้งสี่ มีการพึ่งพาและสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติแตละปจจัยอาจสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นการนํานโยบายไป
ปฏิบัติจึงเปนกระบวนการพลวัตร (dynamic process) ที่มีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปรมากมาย
ตัวแบบที่ 2.3 ตัวแบบปฏิสัมพันธระหวางปจจัย
การสื่อความหมาย
ทรัพยากร

การนํานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ
ทัศนคติของผูปฏิบัติ

โครงสรางองคกร

ที่มา: Edwards, Gorge C. (1984). p. 148
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ตัวแบบของ Ernest R. Alexander
ค.ศ. 1985 Ernest R. Alexander อธิบายตัวแบบกระบวนการนโยบาย แผนงาน และการนําไป
ปฏิบัติ (The Policy – Program – Implementation Process – PPIP) วาการนํานโยบายไปปฏิบัติ
เปนกระบวนการทีต่ อเนื่อง เริ่มจากปจจัยที่กอใหเกิดปญหา (stimulus) นําไปสูกระบวนการทางการเมือง
ในการกํ า หนดนโยบาย (policy) รายละเอี ย ดแผนงาน (program) แล ว จึ ง นํ าไปสู ก ารปฏิ บั ติ
(implementation) โดยมีตัวเชื่อมในแตละขั้นตอน เสนอตัวแบบที่มีลักษณะเปนนามธรรม (abstract)
เพื่อปรับใชกับสถานการณตางๆของการนํานโยบายไปปฏิบัติได
ตัวแบบที่ 2.4 ตัวแบบกระบวนการนโยบาย แผนงาน และการนําไปปฏิบัติ
นโยบาย

ปจจัยกระตุน
1

1

4

จุดเชื่อม

1

4

จุดเชื่อม

2

2

3

3

องคกร

5

หยุด

หยุด
3

องคกร

4

จุดเชื่อม

5

หยุด

การนําไปปฏิบัติ

แผนงาน

3

3

องคกร

ที่มา: Alexander, Ernest R. (1985). (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ. (2555). หนา 466)
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ตัวแบบของ G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli
ตัวแบบการกระจายอํานาจ (A Model of Decentralization Program Implementation
Process) ค.ศ.1983 G. Shabbir Cheema & Dennis A. Rondinelli ไดศึกษาแผนงาน การกระจาย
อํานาจในการนํานโยบายไปปฏิบัติในเอเชีย เนนสมรรถนะขององคการทองถิ่นในการพัฒนาชนบท มีตัว
แปร 4 กลุม คือ 1) เงื่อนไขสภาพแวดลอม 2) ความสัมพันธระหวางองคการ 3) ทรัพยากรองคการ และ
4) คุณลักษณะและสมรรถนะ ของหนวยปฏิบัติโดยมีความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตัวแบบที่ 2.5 ตัวแบบการกระจายอํานาจ

ความสัมพันธระหวาง
องคการ
คุณลักษณะ
สมรรถนะของ
หนวยปฏิบัติ

เงื่อนไขทาง
สภาพแวดลอม

ผลการปฏิบตั ิงาน
และผลกระทบ

ทรัพยากรองคการ

ที่มา: Cheema, G. Shabbir & Rondinell ,Dennis A. (1983). (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ.
(2555). หนา 459)
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ตัวแบบของ Robin Hambleton
ค.ศ. 1983 Robin Hambleton ศึกษาการวางแผนนโยบายและการปฏิบัติงานภาครัฐ และ
เสนอทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการวางแผนการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน (Procedural Planning
Theory) ทฤษฎีความสัมพันธระหวางองคการ (Inter–Organizational Theory) และทฤษฎีวิกฤติการณ
ทางการเงิน Theory of Fiscal Crisis) ผลการศึกษาไดพบปจจัยสําคัญของกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 5 ขอ คือ 1) การสื่อความของนโยบาย 2) ความหลากหลายของหนวยงานที่ปฏิบัติ 3) มุมมอง
และอุดมคติของผูปฏิบัติ 4) ทรัพยากร 5) การเมืองที่เกี่ยวของกับการวางแผนนโยบาย
ตัวแบบที่ 2.6 ตัวแบบปจจัยที่เปนตัวกําหนดรูปแบบของกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ
การสื่อความ
ของนโยบาย

ความหลากหลายของ มุมมองและ
หนวยงานที่เปน
อุดมคติของ
ผูปฏิบัติ
ผูป ฏิบัติ

ทรัพยากร

การเมืองที่เกี่ยวของ
กับการวาง
แผนนโยบาย

ที่มา: Hambleton, Robin. (1980). (อางถึงใน วรเดช จันทรศร. (2556). หนา 166)
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ตัวแบบทางทฤษฎีของ วรเดช จันทรศร
วรเดช จันทรศร (2556, หนา 131-144) ไดศึกษาและพัฒนาแนวคิดและตัวแบบทางทฤษฎีของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 5 ตัวแบบ ไดแก
1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ใหความสําคัญกับการนํานโยบายไป ปฏิบัติวาจะ
ประสบความสําเร็จตองมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน กําหนดภารกิจและมอบหมาย งาน กําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มีระบบการวัดผล และมาตรการใหคุณใหโทษ
ตัวแบบที่ 2.7 ตัวแบบยึดหลักเหตุผล (Rational Model)
วัตถุประสงค
ของนโยบาย
การกําหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน

การวางแผนและ

มาตรฐานในการ

ผลของการนํา

การควบคุม

ปฏิบัติงาน

นโยบายไปปฏิบตั ิ

ของนโยบาย
ระบบการวัดผล

มาตรการในการให
คุณใหโทษ

ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2556). หนา 131
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2) ตัวแบบดานการจัดการ (Management Model) เปนตัวแบบเนนสมรรถนะขององคการ
มองวาความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยูกับความสามารถขององคการที่รับผิดชอบในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติวาจะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังเพียงใด ประกอบดวยตัวแปร โครงสราง
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ และเครื่องใช
ตัวแบบที่ 2.8 ตัวแบบดานการจัดการ (Management Model)
โครงสราง
บุคลากร
สมรรถนะของ
องค์กร

งบประมาณ
สถานที่
วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช

ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2556). หนา 134

ผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ
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3) ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) มีแนวคิดวา
การมีสวนรวมจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบดวยตัวแปร การจูงใจ ภาวะผูนํา ความ
ผูกพันแลการยอมรับของสมาชิกในองคการ การมีสวนรวม และการทํางานเปนทีม
ตัวแบบที่ 2.9 ตัวแบบดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model)
ภาวะผูนํา
การมีสวนรวมของสมาชิก
ผลของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ

การจูงใจ

การทํางานเปนทีม

ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2556). หนา 136

ความผูกพันและการ
ยอมรับของสมาชิก
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4) ตัวแบบทางดานกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model) มี
ฐานคติวาอํานาจขององคการไมไดอยูที่ตําแหนงทางรูปนัย (Formal Positions) แตกระจายอยูใน
องคการ สมาชิกทุกคนมีอํานาจใชวิจารณญาณความสําเร็จหรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ขึ้นอยูกับตัวแปร ระดับความเขาใจสภาพความเปนจริงในการใหบริการของผูกําหนดนโยบาย และระดับ
การยอมรับนโยบายเขาเปนสวนหนึ่งของหนาที่ประจําวันของผูปฏิบัติ
ตัวแบบที่ 10 ตัวแบบดานกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Processes Model)
ระดับความเขาใจสภาพความเปนจริงใน
การใหบริการของผูกาํ หนดนโยบายหรือ
ผูบริหารโครงการ

ผลของการนํานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ
ระดับของการยอมรับนโยบายเขาเปน
สวนหนึ่งของหนาที่ประจําวันของผู
ปฏิบัติ

ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2556). หนา 138
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5) ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) มีฐานคติวาความสําเร็จของการ นํานโยบายไป
ปฏิบัติเกิดจากความสามารถของผูเลน (players) หรือตัวแทนองคการกลุม หรือสถาบัน และความสัมพันธ
กับปจจัยภายนอกองคการ การสรางการยอมรับ (consensus) และการมีสวนรวม (participation) นั่น
เกิดขึ้นยาก แตความขัดแยง(conflict) เปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นในองคการและสังคมทั่วไป เนื่องจาก
นโยบายก็คือการเมือง ผลสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติประกอบดวยตัวแปร ความสามารถในการ
เจรจา สถานะอํ านาจและทรั พยากรของหน ว ยงาน จํ านวนหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง การสนั บ สนุ น จาก
นักการเมือง สื่อมวลชน หัวหนาหนวยงานอื่นๆ กลุมอิทธิพลและผลประโยชน และบุคคลสําคัญตางๆ
บุคลิกภาพและความรู ความสามารถ
ตัวแบบที่ 2.11 ตัวแบบทางการเมือง (Political Model)

บุคลิกภาพ

จํานวนหนวยงานที่
เกี่ยวของ

ความรูความสามารถ

ความสามารถในการตอรอง

สถานะ อํานาจ และ
ทรัพยากรของหนวยงาน

การสนับสนุนจาก สื่อมวลชน
นักการเมืองหัวหนา
หนวยงานอื่น
กลุมอิทธิพล
กลุมผลประโยชน
บุคคลสําคัญ

ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2556). หนา 140

ผลของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ
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6) ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model) ที่ผสมผสานตัวแปรสําคัญจากทั้ง 5 ตัวแบบ โดย
ตัวแปรตามคือ ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ แบงเปน 3 มิติ คือ มิติที่ 1 วัดจากผลผลิต
ผลลัพธและผลลัพธสุดทายที่เกิดขึ้น มิติที่ 2 วัดจากผลกระทบของนโยบาย มิติที่ 3 วัดจากผลของนโยบาย
ที่สงผลตอประเทศโดยรวม ตัวแปรอิสระคือ สมรรถนะขององคการ ประสิทธิภาพในการวางแผนและการ
ควบคุม ภาวะผูนําและความรวมมือ และการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอก
ตัวแบบที่ 2.12 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrative Model)
ประสิทธิภาพในการ
วางแผนและการควบคุม

สมรรถนะขององคกร

ภาวะผูนําและความรวมมือ

การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดลอมภายนอก

ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2556). หนา 144

ความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบตั ิ
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
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7) ตัวแบบทางทฤษฎี จากการสังเคราะหงานของนักวิชาการโดยทฤษฎีนิรนัย (Deductive
Theory) และทฤษฎีอุปนัย (Inductive Theory) นํามาพัฒนาเปนตัวแบบทฤษฎีเชิงบูรณาการของการนํา
นโยบาย สาธารณะไปปฏิบัติ (An Integrated Theory of Public Policy Implementation) เปนตัว
แบบ ทางทฤษฎีที่มีโครงสราง และปฏิสัมพันธของตัวแปรที่เชื่อมโยงกันอยางหลวมๆ มีความยืดหยุน
(flexible) มีพลวัตร (dynamic) และประกอบดวยมิติ (dimension) 3 ดาน คือ เวลา (times)
สภาพแวดลอม สถานที(่ contexts) และสถานการณทางเทคโนโลยี (technological circumstances)

ตัวแบบที่ 2.13 ทฤษฎีเชิงบูรณาการของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
สภาพแวดลอม และสถานที่
และสถานการณทางเทคโนโลยี
ปจจัยที่อยูในกระบวนการ
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ผลผลิต ผลลัพธและ
ผลลัพธบั้นปลาย

ผลกระทบตอนโยบาย

การสงผลของนโยบาย
การพัฒนาประเทศ

ความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ที่มา: วรเดช จันทรศร. (2556). หนา 479
จะเห็นไดวา การศึกษาตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีความหลากหลาย ทําใหทราบถึง
ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะการศึกษาจากตัวแบบที่
แตกตางกัน ทําใหเขาใจแนวคิดแตละตัวแบบวาเหมาะสถานการณเฉพาะหรือ สถานการณทั่วไป ฉะนั้นจึง
ยังไมมีตัวแบบใดที่จะอธิบายกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติไดทุกกรณี การนํานโยบายไปปฏิบัติ จึง
สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพราะแมนโยบายจะกําหนดไวดีเพียงใด แตหากนําไป
ปฏิบัติแลวลมเหลว ก็จะเสียหายแกกระบวนการนโยบายทั้งหมด โดยเฉพาะตอประชากรเปาหมายที่ไมได
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รั บ การแก ไ ขป ญหา ทํ า ให กลุ มเหล านี้ เ สื่ อมความศรั ท ธาต อ ผู กํ าหนดนโยบาย เกิ ด ความสู ญ เปล า ต อ
ทรัพยากรซึ่งมีจํากัด นอกจากนี้การที่จะตองนํานโยบายมาแกไขปรับปรุงใหม ยิ่งทําใหสิ้นเปลืองทรัพยากร
มากขึ้น ฉะนั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดความสําเร็จ จึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2.3 แนวคิด ทฤษฎี ความหมายการฟอกเงินและความเปนมา การควบคุมการฟอกเงิน
2.3.1 ที่มาของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินระหวางประเทศ
สันนิษฐานกันวาการฟอกเงินนาจะเริ่มมีขึ้นในประเทศจีน ประมาณ 2000 ปกอนคริสตกาลพอคา
จีนที่ทําการคาร่ํารวยมักซุกซอนทรัพยสิน โดยนําไปลงทุนธุรกิจในตางแดนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี และตอมา
การฟอกเงิน ได กลายเป นเครื่ องมือของอาชญากรที่ทําผิ ดกฎหมายอยางอื่ นด วย เชน ชว งป ค.ศ.1920
ประเทศสหรัฐ อเมริกา ในเมืองใหญอย างชิ คาโก หรื อแคลิฟอรเนี ย มี นักธุ รกิจ ที่ฉากหน าทําการคาถู ก
กฎหมาย แตเบื้องหลังมีบอนการพนันและลักลอบคาของหนีภาษี บุคคลเหลานี้มักเปนผูมีอิทธิพลในวงการ
ธุรกิจหรือในทองถิ่น จึงยากแกการตรวจสอบ ในประเทศที่พัฒนาแลวธุรกิจที่นิยมทําเพื่อปกปดการกระทํา
ผิ ด กฎหมาย ได แ ก สํ านั ก งานกฎหมาย ธุ ร กิ จ ก อสร าง ธุ ร กิ จ ภาพยนตร ธุ ร กิ จ ธนาคาร หรื อการเป น
ขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อสรางเปนเครือขาย โดยนักฟอกเงินในประเทศที่พัฒนาแลว จะเขาไป
ประสานผลประโยชนกับธุรกิจผิดกฎหมายในทองถิ่นของประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อเปนการฟอกเงิน หรือ
ยิ่งไปกวานั้นอาจเขาไปมีอํานาจควบคุมการทํางานของรัฐ
ปจจุบันนานาอารยประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดมีการพัฒนาในดานตาง ๆ มากขึ้น รวมทั้งการ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยี และการสื่อสารซึ่งมีผลดีทําใหเกิดความสะดวกสบาย แตในขณะเดียวกันการ
พั ฒ นาดั ง กล า วก็ มี ผ ลเสี ย เช น กั น ถ า อาชญากรนํ า มาใช ใ นทางที่ จ ะเกิ ด ประโยชน ต อ การประกอบ
อาชญากรรม ความเจริ ญและเทคโนโลยีเ หล านี้ มี ผลทําให รูป แบบอาชญากรรมมี ความซับ ซอนขึ้ นไป
เปลี่ย นแปลงจากที่ เ ปน อาชญากรรมธรรมดาที่เ กิ ดขึ้ น ภายในประเทศ และเกี่ ย วข องกั บทรั พย สิ นเป น
จํานวนไมมาก หรือจากอาชญากรรมพื้นบาน ไปสูอาชญากรรมขามชาติ และมุงหวังผลตอบแทนมหาศาลมี
การดําเนินงานรวมกันในรูปแบบขององคกรอาชญากรรม กลาวคือ มีการรวมตัวกันของอาชญากรรมหลาย
อยางมีการแบงงานแบงหนาที่รับผิดชอบ มีเครือขายเพื่อการติดตอ ประสานงานกันในหลาย ๆ ประเทศ
เพื่อกออาชญากรรมที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย การกออาชญากรรมประเภทนี้จะมุงหวังใหไดเงินจํานวน
มหาศาลเปนผลตอบแทน เงินเหลานี้จะถูกนําไปผานกระบวนการเปลี่ยนสภาพในหลาย ๆ ลักษณะ เพื่ออํา
พรางที่มาของเงินไดนั้น ๆ ซึ่งสวนใหญจะอาศัยสถาบันการเงิน หรือการประกอบธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ ใน
การดํ า เนิ น การ และเงิ น ที่ ไ ด จ ากการดํ า เนิ น การเหล า นั้ น จะย อ นกลั บ ไปเป น เงิ น ทุ น เพื่ อ ประกอบ
อาชญากรรมที่ ยากตอการจับ กุม ปราบปราม ดังนั้น มาตรการทางกฎหมาย เพื่อทําลายการประกอบ
อาชญากรรมจึงถูกสรางขึ้นมาเพื่อจัดการกับทรัพยสินหรือเงินไดทั้งหมด ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ซึ่ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมในอดี ต ไม อ าจประสบความสํ า เร็ จ ในการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายกั บ ทรั พ ย สิ น ที่
หมุนเวียน อยูในวงจรนี้ไดเนื่องจากทรัพยสินเหลานั้นไดถูก โอน แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปไปแลว
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2.3.1.1 ความหมายของการฟอกเงิน
ความหมายของคําวา การฟอกเงิน (Money Laundering) มีผูใหความหมายและนิยามไว
ดังตอไปนี้ คือ
วีระพงษ บุญโญภาส (2544, หนา 318) กลาววา การฟอกเงิน หมายถึงการเปลี่ยนเงินที่ไดมา
โดยผิดกฎหมายใหเปนเงินที่ถูกกฎหมาย เปนกระบวนการซึ่งบุคคลปกปดแหลงที่มาของรายไดผิดกฎหมาย
และทําใหเงินนั้นเกิดดอกผลแลวยอนกลับไปประกอบอาชญากรรมอีก
ไชยยศ เหมะรัชตะ (2540, หนา 8) ใหความหมายวา การฟอกเงิน คือ การกระทําที่ทําใหเงิน
ที่มิชอบดวยกฎหมายหรือไมสุจริต กลายเปนเงินที่ถูกกฎหมายหรือพิสูจนไมไดวาไดมาโดยทุจริต วิธีที่งาย
ที่สุดคือเปดบัญชีเงินฝากโดยใชชื่อคนอื่นๆที่ไมใชเจาของที่แทจริง แลวถอนเงินดวยการจายเช็คใหคนอื่น
หรือเจาของเงินเอง หรือโอนไปยังธนาคารอื่นตอไป
สีหนาท ประยูรรัตน (2542,หนา 62-63) อธิบายวา การฟอกเงิน คือการแปรสภาพทรัพยสิน
โดยรูวามาจากการกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําความผิด เพื่อปกปดอําพรางแหลงที่มาของทรัพยสิน
ผิดกฎหมาย หรือเพื่อชวยเหลือบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น รวมถึงปกปดแหลงที่มาของ
ทรัพยสินดวย
กลาวโดยสรุปไดวา การฟอกเงิน หมายถึง การนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา
ความผิด หรือไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพใหเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาอยางถูกตอง
หรือเรียกไดวา กระบวนการทํา เงินสกปรก ใหเปลี่ยนสภาพเปน เงินสะอาด หรือ การเปลี่ยนสภาพเงิน
หรือทรัพยสินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายใหดูเสมือนวาไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ การฟอกเงิน ยัง
หมายความรวมถึงการใหเงินทุนสนับสนุนแกกิจกรรมการกอการรายดวยโดยที่เงินนั้นอาจมีหรือไมมีที่มา
จากอาชญากรรม ดวยเหตุนี้การฟอกเงินจึงมีวัตถุประสงคอยูสามประการ ไดแก ประการแรก เพื่อปกปด
เงินที่ไดมาไมใหบุคคลอื่นทราบวาเปนเงินของผูกระทําความผิด ประการที่สอง เพื่อหลบเลี่ยงการสืบสวน
การกระทําความผิดของเจาของเงินจากเจาหนาที่รัฐ เปนการปกปดแหลงที่มาของเงิน ประการที่สาม
เพื่อเพิ่มพูนผลกําไรจากการฟอกเงินนั้นแลวนํามาสนับสนุนการกระทําความผิดหรือขยายเครือขายการ
กระทําผิด และสรางฐานอํานาจทางอาชญากรรมจนยากแกการปราบปราม วัตถุประสงคขอนี้นับวาสําคัญ
ที่สุดเนื่องจากเปนการเพิ่มอํานาจใหแกองคการอาชญากรรม สามารถหลบเลี่ยงการจับกุมโดยการนําเงิน
นั้นมาใชในกิจกรรมผิดกฎหมายเชน การใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐและนักการเมืองเพื่อชวยปกปดความผิด
เปนตน
2.3.1.2 ขั้นตอนการฟอกเงิน
จากการศึกษาของหนวยงานตอตานการฟอกเงินทั้งในยุโรปและเอเชีย ไดแบงขั้นตอนออกเปน
3 ระดับ ดังนี้ (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2540, หนา 4)
ขั้นตอนที่ 1 การนําเงินสดเขาสูระบบ (placement) คือเมื่อไดเงินสดมาจากการกระทําที่
ผิดกฎหมายแลว จะนํ าเงิน ไปลงทุนในกิจการที่ถูกกฎหมายโดยผ าน สถาบั นการเงิน นายหนาซื้ อขาย

36
หลักทรัพย การซื้อทรัพยสิน การนําเงินสดไปรวมกับรายไดที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยผานระบบธนาคาร
หรือโอนเงินออกนอกประเทศ เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายฟอกเงินที่บังคับใชเงินสดในประเทศนั้น จึงยายเงิน
ในสมุดบัญชีธนาคารแทน อาจใชชื่อยอหรือนามแฝงในการเปดบัญชี ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ตรวจสอบได
งายกวาขั้นตอนอื่นเนื่องจากยังสามารถหาที่มาที่ไปของเงินได
ขั้นตอนที่ 2 การนําเงินผานขั้นตอนหลายชั้นเพื่อสรางความสับสน (payering) เปนการอํา
พรางแหลงที่ฝากเงินครั้งแรก โดยวิธีการโอนสลับซับซอนหลายครั้ง การแลกเงินตราตางประเทศ ชําระ
หนี้ เงิ นกู ชํ าระหนี้สิ นเชื่อเพื่ อการคา การจํานองและบั ตรเครดิ ต ชํ าระหนี้การคาขายซึ่ งเกิ ด จากการ
หลอกลวง ซื้อเช็คเดินทาง หรือซื้อขายทรัพยสินในลักษณะซับซอน เชน ทรัพยสิน หุนบริษัทธุรกิจ ทําให
การตรวจสอบยุงยาก ใชเวลานานในการพิสูจนแหลงเงิน
ขั้นตอนที่ 3 การนําเงินกลับเขาสูระบบใหม (integration) เปนการนําเงินที่ผานธุรกรรม
สลับซับซอนหลายชั้นกลับเขามาในระบบอีกอยางถูกตองตามกฎหมาย เชน การลงทุนในทรัพยสินที่เปน
อสังหาริมทรัพย ทรัพยสินที่เปนธุรกิจ หรือนําไปลงทุนในตางประเทศ เปนตน
การที่เงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น ถูกแปรสภาพ เปลี่ยนรูปหรือถูก
แปลงใหเปนทรัพยสินใหม เปรียบเสมือนการทําทรัพยสินที่สกปรก ใหกลายเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบ
หรือเปนทรัพยสินที่สะอาด จึงเรียกกระบวนการนี้วา “การฟอกเงิน” กฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจึงเกิดขึ้น เพื่อสกัดกั้นมิใหมีการนําเงินไดจากการกระทําความผิด ไปฟอก โดยมี
มาตรการการจัดการกับเงินหรือทรัพยสินทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดทรัพยสินเหลานั้นได
ปญหาการฟอกเงินที่ไดจากการประกอบอาชญากรรมนี้ ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทยกํ าลั ง ประสบอยู โ ดยเฉพาะอย า งยิ่ ง อาชญากรรมยาเสพติ ด ดั งนั้ น องค ก ารสหประชาชาติ จึ ง ได
กําหนดใหมีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
ประสาท ค.ศ.1988 เรี ยกว า “อนุสัญญากรุงเวียนนา” ค.ศ.1988 (Vienna Convention) ขึ้น โดย
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ ไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายไวหลายประการเพื่ อใหประเทศที่เปนสมาชิกนําไป
เปนแนวทางในการแกไข หรือบัญญัติกฎหมายภายในใหมีความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ
อนุสัญญาฯ ดังกลาว
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความประสงคที่จะเขารวมเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญากรุง
เวียนนา ค.ศ.1988 โดยที่ประเทศไทยไดมีกฎหมายรองรับมาตรการตาง ๆ ตามที่อนุสัญญาฯ ไดกําหนดไว
เปนหลักเกณฑใหแกประเทศ ที่ประสงคจะเขาเปนภาคีสมาชิกแลวคงเหลือแตเพียงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเทานั้นที่แตเดิมประเทศไทยยังไมมี แตในปจจุบันประเทศไทยไดตรา
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นมาบังคับใชแลว
นอกจากอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 แลว ยังมีอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศอื่น
ๆ ที่ บ รรดาหน ว ยงานระหว า งประเทศได เ สนอมาตรการเพื่ อ เรี ย กร อ งหรื อ กระตุ น ให ป ระเทศต า งๆ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจากการประกอบอาชญากรรมดังจะกลาวตอไป
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2.3.1.3 อนุสัญญา และขอตกลงระหวางประเทศ
ตั้งแต ป ค.ศ.1988 เปนตน มา บรรดาหนวยงานระหวางประเทศจึ งไดเ สนอมาตรการหรื อ
เครื่องมือ เพื่อเรียกรองหรือกระตุนใหประเทศตาง ๆ ดําเนินการปองกันมิใ หระบบทางการเงินถูกนําไปใช
ในการฟอกเงิน กลาวคือ (Madinger, John, 2006, p. 338)
1) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติด และวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ
จิตประสาท ค.ศ.1988 (Vienna Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
psychotropic Substance) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติด และ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ค.ศ.1988 มีหลักการสําคัญที่เกี่ยวของกับการฟอกเงิน คือ ใหภาคีสมาชิก
จําเปนตองกําหนดใหการลักลอบคายาเสพติด รวมทั้งการฟอกเงินใหเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ในของตน นอกจากนี้อนุสัญญาฯ ยังกําหนดใหภาคีสมาชิก สามารถดําเนินการริบทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคายาเสพติด รวมถึงการริบทรัพยสินตามคํารองของภาคีสมาชิกอื่นอีก
ดวย ตลอดจนยังกําหนดใหความผิดเกี่ยวกับการลักลอบคายาเสพติดดังกลาว เป นความผิดที่สามารถสง
ผูรายขามแดนได ดังกลาวไมวาการสืบสวน การสอบสวน การฟองคดี การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน ที่
ไดมาจากการกระทําความผิด หรือการดําเนินการอื่น ๆ ทางอาญา
2) ขอเสนอ 40 ประการ (40 Recommendations) ของคณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซง
ทางการเงิน (Financial Action Task Force - FATF) ขอเสนอ 40 ประการ ของ FATF เริ่มตนจากการที่
กลุมประเทศอุ ตสาหกรรม 7 ประเทศหรือที่เรี ยกกัน วา กลุมประเทศ G7 ได มีการประชุมสุ ดยอดทาง
เศรษฐกิจ ประจําปครั้งที่ 15 เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1989 ที่ประชุมไดตระหนักถึงความจําเปนในการ
ดําเนินการเพื่อแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ทั้งระดับในประเทศและระหวางประเทศ จึงไดมีมติจัดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจ ซึ่งมีชื่อวา “Financial Action Task Force” หรือ FATF ประกอบดวย
กลุมประเทศอุตสาหกรรม 7 ประเทศ คณะผูแทนของประชาคมยุโรป (The Commission
of the European Communities) และประเทศอื่นอีก 8 ประเทศ คณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซง
ทางการเงิ นไดเ สนอข อแนะนํา 40 ประการ โดยต อมาข อแนะนําดังกล าวได ผานการรับ รองเมื่อเดื อน
กุมภาพันธ ค.ศ.1990
ขอแนะนํ า 40 ประการของคณะทํ างานเกี่ ย วกั บ การแทรกแซงทางการเงิ น มี ห ลั กการที่
สอดคลองกับอนุสัญญาเวียนนา ค.ศ.1988 ซึ่งเปนการตอตานการฟอกเงินโดยผานธนาคาร มีสาระสําคัญ
ดังนี้ คือ การกําหนดลักษณะการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน และบทลงโทษ การกําหนดแนวทางในการ
ยึด หรืออายัดทรัพยสิน และการกําหนดแนวทางในการเปดเผยความลับของธนาคาร และขอกําหนดเรื่อง
การรายงานการแสดงตนของลูกคาการเก็บประวัติขอมูลในการทําธุรกิจ การสืบคนธุรกิจที่นาสงสัยของ
ธนาคาร โดยไมมีความรับผิดในขอหาเปดเผยความลับของลูกคา
3) แนวทางของสภาประชาคมยุโรป (Directive of the council of the European
Communities) กลุมประชาคมยุโรป (EC) ไดยอมรับวา วิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตอตานการ
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ฟอกเงิน คือ การใหความรวมมือกันในระหวางประเทศยุโรปดวยกัน จึงกําหนดแนวทางการแกไขปญหา
ดังกลาวโดยอาศัยสภาประชาคมยุโรป หลักสําคัญของกลุมประชาคมยุโรป ไดแกการกําหนดใหการฟอก
เงิ น เป น ความผิ ด อาญาตามกฎหมายภายในของสมาชิ ก และการเพิ่ มความร ว มมื อ กั น ในการสื บ สวน
สอบสวน และการฟองคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน นอกจากนี้ ยังกําหนดหนาที่ของสถาบันการเงินที่จะตองให
ลูกคาแสดงตน (identification) ทุกครั้งที่การโอนเงินผานระบบธนาคารตั้งแต 18,500 เหรียญสหรัฐขึ้นไป
รวมทั้งกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการฟอกเงิน ลูกคาตองแสดงตนดวย แมวา จํานวนเงินที่โอนจะมี
จํานวนต่ํากวาจํานวนที่กําหนด ซึ่งสถาบันการเงินจะตองเก็บรักษา หลักฐานการโอนเงินและการแสดงตน
ของลูกคาเปนเวลาอยางนอย 5 ป
4) อนุสัญญากลุมประชาคมยุโรป (Council of Europe Convention) อนุสัญญาวาดวยการ
ฟอกเงิ น ค น ยึ ด และริ บ ทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด รั บ จากการประกอบอาชญากรรม ได มี ก ารลงนามเมื่ อ เดื อ น
พฤศจิกายน ค.ศ.1990 โดยประเทศตาง ๆ จํานวน 15 ประเทศ ที่รวมตัวกันเปนกลุมประชาคมยุโรป
(Council of Europe)
ตามอนุสัญญานี้ภาคีสมาชิกจะตองกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ภายในของตน และภาคีสมาชิกจะตองใหความรวมมือกันในการสืบสวนสอบสวน ยึดหรืออายัดทรัพยสิน
หรือรายไดจากการประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ภาคีสมาชิกจะตองกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อให
สถาบันการเงินสงมอบบันทึก หลักฐานทางการเงินในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาไดมีการฟอกเงิน รวมทั้งให
มีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Act) เพื่อมิใหสามารถใช
เปนขออางในการปฏิเสธการปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่อาจกําหนดขึ้น
5) คําประกาศของคณะกรรมการ (Committee on Banking regulation and
Supervisory) หรือ คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากธนาคารกลางและเจาหนาที่ดานตรวจสอบ
ทางการเงินของกลุมประเทศอุตสาหกรรม 10 ประเทศ (G10) ไดมีการประชุมเมื่อ เดือนธันวาคม ค.ศ.
1988 ประเทศสวิสเซอรแลนด
ตามคําประกาศของคณะกรรมการ ถือวา การฟอกเงินระหวางประเทศเปนประเด็นสําคัญที่สุด
โดยยอมรับวามาตรการเพื่อปองกันการฟอกเงินประการแรก และสําคัญที่สุดก็คือ การมีระบบการจัดการ
ทางธนาคารที่มั่นคงและเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อปองกันไมใหสถาบันการเงินตองเขาไปมีสวนเกี่ยวขอ ง
หรือถูกใชในการฟอกเงิน คณะกรรมการไดตกลงกันวา ธนาคารมีหนาที่รับผิดชอบในการใหลูกคาตอง
แสดงตน รวมทั้งการใหระบุชื่อเจาของบัญชีที่แทจริง นอกจากนี้ธนาคารควรพัฒนาการตรวจสอบ และ
วิธีการฝกอบรมเพอใหมีการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
จะเห็ น ว าประเทศต า ง ๆ ทั่ ว โลกกํ าลั ง ประสบกั บ ป ญหาการฟอกเงิ น ที่ ไ ด จ ากการประกอบ
อาชญากรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการลักลอบคายาเสพติด จึงไดมีความพยายามในการหามาตรการ
หรือเครื่องมือเพื่อตอตานการฟอกเงิน เปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ และ

39
จะตองกําหนดภาระหนาที่แกธนาคาร ตลอดจนสถาบันการเงินตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงใหญสําหรับการฟอก
เงิน ในการมีสวนรวมเพื่อแกไขปญหาเรื่องการฟอกเงิน นอกจากนี้ความรวมมือระหวางประเทศก็เปน
เครื่องมือที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการตอตานการฟอกเงิน
2.3.2 ที่มาของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศสหรัฐ
อเมริกา
การฟอกเงินเปนปญหาที่รายแรงในสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาจึงไดทําการตอสูกับปญหาการ
ฟอกเงินทั้งในประเทศอยางแข็งขัน ไดพัฒนาแผนการ มาตรการ และยุทธวิธีในการปองกันและตรวจสอบ
การฟอกเงินมาโดยตลอด เพื่อไมใหธนาคารและสถาบันการเงินรวมทั้งธุรกิจตาง ๆ เปนเครื่องมือของ
อาชญากรรมนักฟอกเงิน มีการดําเนินการอยางจริงจังเกี่ยวกับคดีการฟอกเงินและการละเมิดขอบังคับใน
การรายงานธุรกรรมที่กฎหมายกําหนด
2.3.2.1 กฎหมายวาดวยความลับทางธนาคาร (Bank Secrecy Act 1970 - BSA)
ในตอนต น ทศวรรษ 1970 สหรั ฐ อเมริ กามี ป ญหาการหลบเลี่ ย งภาษี การละเมิ ด กฎหมาย
หลักทรัพยและอาชญากรรมอื่น ซึ่งใชสถาบันการเงินทั้งในประเทศและนอกประเทศในการฟอกเงินที่ไดมา
ของตน จึงไดบัญญัติกฎหมายวาดวยความลับทางธนาคารขึ้นมา และใหอํานาจกระทรวงการคลังในการ
ออกกฎซึ่งบังคับใหสถาบันการเงินและผูที่เกี่ยวของทํารายงานและเก็บรักษาขอมูล (BSA Regulations)
การบั งคั บใหร ายงานและเก็บ รั กษาข อมู ลดั งกล าวก็เ พื่อวัต ถุ ประสงค ในการสร างรองรอยทางเอกสาร
(paper trail) หรือรองรอยทางการเงิน (money trail) เพื่อติดตามเงินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายไป
หาตนตอของผูกระทําความผิด (Olsen, William P., 2001, p.107)
กฎหมายวาดวยความลับทางธนาคาร ไดกําหนดมาตรการ การติดตามการฟอกเงินผานทางสถาบัน
การเงิน ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้ (Madinger, John, 2006, p. 80)
มาตรการที่ 1 การแสดงตนของลู กค า กํ า หนดให ส ถาบั น การเงิ น ต องรู จั ก ลู กค า ที่ มาติ ด ต อทํ า
ธุรกรรมกันหรือผานสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินมีหนาที่จัดใหลูกคาแสดงตนและที่อยูที่แทจริงไม
อนุญาตใหมีการเปดบัญชีโดยมีการใชชื่อปลอมหรือใชนามแฝง
มาตรการที่ 2 การจัดทําและเก็บรักษาบันทึก กําหนดใหสถาบันการเงินจัดทําและเก็บรักษาบันทึก
ข อ มู ล ทางการเงิ น ไว เ ป น เวลา 5 ป ซึ่ ง หลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข เป น ไปตามรั ฐ มนตรี ว า
กระทรวงการคลังไดกําหนด
มาตรการที่ 3 การรายงาน กําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงิน รวมทั้งบุคคลธรรมดารายงาน
ขอมูลทางการเงินประเภทตาง ๆ ตอหนวยงานของรัฐ ไดแก
1) กําหนดใหสถาบันการเงินภายในประเทศรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการจายเงิน การรับ
เงิน การโอนเงิ น หรื อตราสารทางการเงิน อื่น ๆ ตามที่รั ฐมนตรีว าการกระทรวงการคลั งกําหนด ซึ่งมี
จํานวนตามที่กฎหมายกําหนด คือ เกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไป
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2) การรายงานใหใชแบบรายงานการทําธุรกรรมเงินสด (IRS Form 4789 Currency
Transaction Report) โดยใหสถาบันการเงินเปนผูรายงานตอกรมสรรพากร หากมีการทําธุรกรรมเงินสด
3) กํ าหนดให บุ คคลใด หรื อตั ว แทน หรื อผู รับ ฝากเงิ น รายงานการนําเงิ นหรื อตราสารทาง
การเงิน ซึง่ มีจํานวนเกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปเขามาหรือออกนอกสหรัฐ
การรายงานใหใชแบบรายงานเงินสดหรือตราสารการเงิน (Custom Form 4790 Currency
or Monetray Instrument Report Or Report of international Transportation of Currency of
Monetary Instruments) โดยกําหนดใหบุคคลหรือสถาบันการเงินยื่นรายงานตอหนวยงานศุลกากร
ขอมูลในแบบรายงานเงินสดหรือตราสารการเงิน ถึงเปนถอยคําที่ไดสาบานแลวบุคคลที่กรอกแบบรายงาน
ต อ งลงชื่ อ รั บ รอง การให ข อ มู ล เท็ จ มี ค วามผิ ด ฐานให ก ารเท็ จ และมี ค วามผิ ด ตามกฎหมายอื่ น ของ
สหรั ฐ อเมริ กาด ว ย ดั งนี้ คื อ ประการแรก การกํ าหนดให ป ระชาชนในสหรั ฐ อเมริ กาหรื อผุ มีถิ่น อยู ใ น
สหรั ฐ อเมริ กา หรื อผู อยู ในสหรั ฐ อเมริ ก า และประกอบธุ ร กิ จ ในสหรั ฐ อเมริ ก ารายงานธุ ร กรรม หรื อ
ความสัมพันธที่มีตอสถาบันการเงินตางประเทศ ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
และประการที่ สอง การใหอํานาจรั ฐมนตรีว าการกระทรวงการคลั ง กํ าหนดให สถาบั นการเงิ นรวมทั้ ง
ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของสถาบันการเงินใด รายงานธุรกรรมที่นาสงสัยวาจะเกี่ยวของกับ
การละเมิดกฎหมาย
การรายงานใหใชแบบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยรายงาน (suspicious activity report) โดย
กําหนดใหยื่นรายงานตอ “Financial Crimes Enforcemtne Network” มีขอกําหนดดังตอไปนี้ ขอแรก
คือ กําหนดใหมีการกระจายขอมูลทางการเงิน โดยใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจในการ
กระจายขอมูลรายงานประเภทตาง ๆ ใหกับหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใชในการสืบสวนดําเนินคดีอาญา และคดี
ภาษีอากร ขอมูลที่ไดรับนี้จะตองเก็บรักษาไวเปนความลับและเปดเผยใหกับบุคคลที่นําไปใชในทางราชการ
เกี่ยวกับการสืบสวนดําเนินคดี ขอที่สอง คือ กําหนดใหธนาคาร หรือสถาบันการเงินจัดฝกอบรมเจาหนาที่
เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดใหลูกคาแสดงตน การจัดบันทึกการรายงานขอมูลทาง
การเงิน รวมทั้งการใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ และขอสุดทาย คือมีบทกําหนดโทษ
ผูฝาฝนกฎหมายทั้งทางแพงและอาญา
2.3.2.2 กฎหมายการควบคุมการฟอกเงิน (Money Laundering Control Act of
1986) (MCAL) (Madinger, John, 2006, p. 80)
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.1986 สหรัฐอเมริกาไดประกาศใชกฎหมายกําหนดความผิดมูลฐานเพื่อ
ควบคุมการฟอกเงิน (Anti Drug Abuse Act of 1986) กฎหมายดังกลาวเปนที่รูจักในนามวากฎหมาย
ควบคุมการฟอกเงินโดยมีวัตถุประสงคที่จะใหเปนกฎหมายกําหนดความผิดมูลฐานเพื่อควบคุมการฟอก
เงิน โดยการฟอกเงินตองเปนการกระทําที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
1) การกระทําโดยเจตนาเพื่อชวยเหลือ ในการฟอกเงินที่ไดจากการประกอบอาชญากรรม
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2) เจตนากระทําธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการจงใจละเลยไมกระทําการเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลคาเกิน
กวา 10,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเกี่ยวพันกับทรัพยสินที่ไดมาจากอาชญากรรม
3) เจตนาหลบเลี่ยงไมปฏิบัติตามหนาที่ในการรายงานการทําธุรกรรม
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การฟอกเงิ น ตามกฎหมายการควบคุ มการฟอกเงิ น แบ งออกได เ ป น สาม
ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 การฟอกเงิ น ที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางการเงิ น คื อความผิ ด ในการพยายามทํ า
ธุรกรรม โดยใชเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานที่ระบุ หรือจากการกระทําความผิด
กฎหมายตามที่ระบุเฉพาะ ซึ่งปจจุบันมีความผิดถึง 200 ฐานความผิด
ประเภทที่ 2 การผานขามเขตแดนสหรัฐอเมริกา โดยไม แจงรายการตราสารการเงิน เป น
ความผิดในการพยายามเคลื่อนยายเงินที่ไดจากการกระทําความผิดมูลฐานขามเขตแดนสหรัฐอเมริกา
ประเภทที่ 3 การฟอกเงิ น โดยปฏิ บั ติ การของเจ าหน า ที่ เ พื่ อ หลอกลวงนั ก ฟอกเงิ น (sting
operation) ซึ่งคลายคลึงกับการฟอกเงินที่เกี่ยวกับธุรกรรมประเภทแรก แตมีขอแตกตางกัน คือ เงินหรือ
ทรัพยสินไมจําเปนตองมาจากความผิดฐานมูลฐานจริง ๆ แตเปนเงินหรือทรัพยสินที่เจาหนาที่ใชลอนัก
ฟอกเงิน โดยแสดงใหเปน และผูกระทําเชื่อวาจะทําธุรกรรม ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐาน
2.3.3 แนวคิด ทฤษฎี และที่มาของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของไทย
2.3.3.1 นโยบายของรัฐกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในอดีตรัฐบาลของประเทศไทยทุก ๆ รัฐบาล ตางมีนโยบายในการปองกันและปราบปรามยา
เสพติ ด แตมิได มีน โยบายที่ ชั ดเจนในเรื่ องการดํ าเนิ น การกั บ การกระทํ าที่เ ป น การฟอกเงิ น ในป จ จุ บั น
อาชญากรรมหลายประเภทไดใหการฟอกเงิน กระทํากับเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด
สรางความมั่งคั่งใหกับตนเองและกลุมองคกรอาชญากรรมของตน หลายประเทศมีความเห็นรวมกันวา การ
ฟอกเงินเปนปญหาระดับโลกและควรมีการกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดอาญาในกฎหมายภายใน
ของประเทศตนประกอบกับประเทศไทยมีความประสงคที่จะเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการตอตานการ
ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (Vienna Convention) ประเทศ
ไทยจึงมี นโยบายที่เด นชัด ในการผลักดั นกฎหมายปองกัน และปราบปรามการฟอกเงินอั นเนื่ องมาจาก
การคายาเสพติด (คําแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 หนา 38) โดยรัฐบาล
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย โดยที่กฎหมายดังกลาวจะเปนมาตรการเสริมจากพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ทําใหสามารถจัดการกั บ
ผูกระทําความผิดและทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดไดควบคูกันไป อันเปนการตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรมที่ใชรูปแบบการฟอกเงินใหหมดไป

42
ในที่สุดรัฐบาลสามารถผลักดันกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินออกมา
ใชจนสําเร็จ กลาวคือรัฐสภาไดตราพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ขึ้น โดย
ไดกําหนดความผิดมูลฐานไว รวมทั้งสิ้น 7 มูลฐานความผิด คือ
1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา
ตอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใครของผูอื่น และความผิดฐานพรากเด็ก
และผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือ
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระ
จัดหา ลอไปหรือชักพาใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิ ดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการ
การคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการณคาประเวณี หรือเปนผูควบคุม
ผูกระทําการคาประเวณีในสถานการณคาประเวณี
3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก หรือฉอโกง หรือประทุษรายตอทรัพยสินหรือกระทําโดย
สุจริตตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุร กิ จ เครดิ ตฟองซิเ อร หรื อกฎหมายว าด ว ย หลั กทรั พยแ ละตลาดหลักทรั พย ซึ่ งกระทํ าโดยกรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชนเกี่ยวของในการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น
5) ความผิดเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยที่กระทําโดยอางอํานาจอังยี่หรือซองโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญา
7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2542 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2542 จึงนับวา เปนที่นายินดีที่ประเทศ
ไทยได มี ก ฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น เพื่ อ จะได นํ า มาตรการต า ง ๆ มา
ดํ า เนิ น การกั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ที่ ไ ด ม าจากการกระทํ า ความผิ ด เป น การบั่ น ทอน ความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจของอาชญากร หรืออยางนอยก็ทําใหอาชญากรมีความยากลําบาก มากขึ้นในการนําเงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมาลงทุนประกอบอาชญากรรมอีก
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2.3.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Money Laundering) (สีหนาท ประยูรรัตน,
2542, หนา 36-39)
นอกจากอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 แลว ยังมีอนุสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศอื่น ๆ
ที่ บ รรดาหน ว ยงานระหว า งประเทศได เ สนอมาตรการเพื่ อ เรี ย กร อ งหรื อ กระตุ น ให ป ระเทศต า ง ๆ
ดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจากการประกอบอาชญากรรม ประกอบดวย
1) อนุสัญญาสหประชาชาติดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ
จิตประสาท ค.ศ.1988 (Vienna Convention Aginst Llicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substance)
2) ขอเสนอ 40 ประการ ของคณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเงิน
3) แนวทางของสภาประชาคมยุโรป (Directive of the council of the European
communities)
4) กลุมประชาคมยุโรป
5) คําประกาศของคณะกรรมการ
2.3.3.3 แนวคิ ด ความเป น มาของการควบคุ ม กฎหมายการฟอกเงิ น ในประเทศไทย
(Money Laundering in Thailand)
เนื่องจากปลายป ค.ศ.1988 องคการสหประชาชาติไดประกาศใชอนุสัญญาวาดวยการตอตาน
การลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่อออกฤทธิ์ต อจิตและประสาท ค.ศ.1988 ซึ่งในอนุสัญญาฉบับนี้ ไดมี
มาตรการตาง ๆ ที่ใชในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เชน การสงมอบยาเสพติดภายใตการควบคุม
(controlled Delivery) การริบทรัพยสิน (confiscation) การสมรูรวมคิด (conspiracy) ความชวยเหลือ
ทางกฎหมายซึ่งกันและกัน (mutual legal assistance) ตลอดจนกฎหมายฟอกเงิน เปนตน มาตรการ
ตาง ๆ เหลานี้ ประเทศไทยไดกฎหมายรองรับเกือบหมดคงเหลือแตมาตรการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเพียงอยางเดียวที่ยังไมมีกฎหมายรองรับ ทําใหประเทศไทยไมสามารถใหสัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคี
อนุสัญญาฉบับนี้ได และกฎหมายฟอกเงินสามารถปองกันปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจได สงผลใหผู
ประกอบธุรกิจโดยสุจริตสามารถตอสูกับมิจฉาชีพที่จะเอาเงินมหาศาลนอกระบบนี้มาสรางความไมเปน
ธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ และไมกระทบกระเทือนกับการเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคนี้ของ
ประเทศไทยแตอยางใด ฉะนั้น จึงเห็นควรที่ประเทศไทยจะไดกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินเหมือนเชนประเทศอื่น ๆ ที่เปนสมาชิกของกลุมประชาคมยุโรป
คณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเงิน เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อ
ตอตานการฟอกเงินผานทางสถาบันการเงินตาง ๆ คณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเงินเกิดจาก
การประชุ มสุ ด ยอดทางเศรษฐกิ จ ของกลุ มประเทศ อุ ต สาหกรรม 7 ประเทศ หรื อ เรี ย กว า กลุ ม G7
(Group of Seven) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2532 ที่ประชุมไดมีมติจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจ เพื่อแกไข
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ปญหาเรื่องการฟอกเงินโดยเฉพาะและประกาศรายงานของตนเอง อยางเปนทางการเมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ.2533 ซึ่งคณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเงิน มีหลักการพอสรุปได คือ
1) ประเทศสมาชิกของคณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเงิน มีขอกําหนดลงโทษ
ทางการฟอกเงินผิดกฎหมายแตกตางกันไปบางประเทศเอาผิดเฉพาะการกระทําโดยเจตนาบางประเทศเอา
ผิดกรณีที่ละเลยไมเจตนาดวย ทั้งนี้บทลงโทษมีตั้งแตการปรับ การจําคุก และการหามไมใหประกอบอาชีพ
บางประเภท
2) การยึดและอายัดทรัพยสิน ประเทศสมาชิกของคณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซงทาง
การเงิน สวนใหญจะมีมาตรการภายในประเทศเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพยสินที่ไดจากการคายาเสพ
ติด แตมีเพียงบางประเทศเทานั้นที่มีมาตรการครอบคลุมถึงการยึดและอายัดทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการ
ฟอกเงินผิดกฎหมาย อีกทั้งกฎหมายภายในประเทศและสนธิสัญญาความรวมมือทางกฎหมายก็ไมไดระบุ
ใหสามารถทําการยึ ดหรืออายัด ทรัพยสิ นที่ไดจ ากการค ายาเสพติดที่อยูในประเทศสมาชิกคณะทํางาน
เกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเงินอื่นได
3) กฎหมายเรื่องการเปดเผยความลับของธนาคาร และขอกําหนดเรื่องการรายงาน 3
ประการ ประกอบดวย ประการแรก การแสดงตนของลูกคา ประเทศคณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซง
ทางการเงิน ทุกประเทศไมอนุญาตใหมีการใชชื่อบัญชีที่ปกปดชื่อจริงของลูกคา (anonymous account)
ทั้งยังกําหนดใหตองทําการแสดงตนในการฝากเงินดวย ประการที่สอง การเก็บประวัติขอมูลในการทํา
ธุรกิจ ประเทศสมาชิกคณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเงิน บางประเทศกําหนดใหธนาคารตอง
เก็ บ ประวั ติ ข อ มู ล ในการทํ า ธุ ร กิ จ ไว เพื่ อ จุ ด ประสงค ใ นการต อ ต า นการฟอกเงิ น ผิ ด กฎหมายและ
อาชญากรรมอื่น ๆ เชน ขอมูลดานธุรกิจเงินสดมูลคาสูง หรือขอมูลธุรกิจดานการตางประเทศ เปนตน
ข อ มู ล เหล า นี้ จ ะถู ก ส ง มอบให ผู รั ก ษากฎหมายไว ไ ด ใ นกรณี ที่ มี คํ า สั่ ง ของศาล และประการสุ ด ท า ย
การสื บ ค น หาธุ ร กิ จ ที่ ต อ งสงสั ย การสื บ ค น หาธุ ร กิ จ ที่ น า สงสั ย ในระบบการเงิ น ของประเทศสมาชิ ก
คณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเงิน สามารถกระทําไดโดยอาศัยวิธีการใหธนาคารจัดตั้งระบบ
การตรวจคนหาธุรกิจที่นาสงสัยนั้นตอเจาหนาที่ผูรักษากฎหมายไดโดยไมมีความรับผิดในขอหาเปดเผย
ความลับของลูกคา แตทั้งนี้ ธนาคารของประเทศสมาชิก คณะทํางานเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการเงิน
บางประเภทก็ยังไมสามารถรายงานธุรกิจดังกลาวได เพราะเปนการขัดตอกฎหมาย ในขณะที่บางประเทศ
เชน สหรัฐอเมริกา การไมรายงานถึงธุรกิจดังกลาวถือเปนความผิด
2.3.3.4 ผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับ
ผลประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการมีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดังนี้
1) เปนที่ยอมรับของนานาประเทศในความจริงใจของประเทศไทยที่จะปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
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2) ประเทศไทยสามารถเขาเปนภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน
ลักลอบคายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.1988
3) สามารถสกัดกั้นการนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดไปใชในการกระทํา
ความผิดอีก เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ
4) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปราบปรามการกระทําความผิดใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม
5) กอใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคนี้ เนื่องจากเงิน
หรือทรัพยสินที่หมุนเวียนในระบบนั้นไดมาโดยถูกตองตามกฎหมาย
6) ทําใหประเทศไทยไมลาหลังและทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในเรื่องการพัฒนากฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะขณะนี้มีประเทศตาง ๆ เปนจํานวนมากที่มีกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินแลว
7) กอใหเกิดความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ในการสกัดกั้นและปราบปรามการฟอกเงิน
2.3.4 สาระสําคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประเทศไทยไดออกกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับแรก ในป พ.ศ. 2542
ภายใตพันธกรณีในฐานะรัฐภาคีขององคการสหประชาชาติ เพื่อเปนมาตรการทางกฎหมายในการสกัด
ไมใหเกิดการนําเงินที่ไดจากการกระทําความผิด ไปแปรสภาพใหเปนทรัพยสินใหมที่สะอาด ซึ่งการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ถือเปนอาชญากรรมขามชาติที่จําเปนตองไดรับความ
รวมมือจากนานาประเทศ โดยประเทศไทยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินของไทยใหสอดคลองกับมาตรการสากลมาโดยตลอด
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงานปปง.) ทําหนาที่วางหลักเกณฑ เพื่อดําเนินการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินใหมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และดูแล
ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติได
กําหนดใหการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้เปนการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ไดแก ประการ
แรก การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด เพื่อซุกซอนหรือปกปด
แหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอื่น ไมวากอนกระทํา ขณะกระทํา หรือหลังกระทํ า
คว ามผิ ด มิ ใ ห ต องรั บ โ ทษหรื อ รั บ โ ทษน อ ยล งในคว ามผิ ด มู ล ฐ าน แ ล ะประการที่ ส อ ง
การกระทําดวยประการใดๆเพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง การไดมาแหลงซึ่งแหลงที่ตั้ง การ
จําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ต อ งเป น การกระทํ า ต อ เงิ น หรื อทรั พย สิ น ที่ ได ม าจากการกระทํ า
ความผิดเพียงบางประเภทเทานั้น ซึ่งเรียกวา ความผิดมูลฐาน หมายถึง ความผิดที่เปนฐานที่ทําใหเกิด
รายไดนําไปสูการฟอกเงิน ไดแก ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ ฉอโกงประชาชน
การประทุษรายตอทรัพย หรือทุจริตตามกฎหมายธนาคารพาณิชย ความผิดตอ ตําแหนงหนาที่ราชการ
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การกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยโดยอางอํานาจอั้งยี่หรือซองโจร การลักลอบหนีภาษีศุลกากร ซึ่งความผิด
มูลฐานนี้ ไดถูกปรับ ปรุงแก ไขในกฎหมายพระราชบัญญัติฉบั บตอๆมา เพื่อใหทันสมัย และครอบคลุ ม
สถานการณปจจุบัน มีการเพิ่มความผิดเกี่ยวกับ การละเมิดทรัพยสินทางปญญา การปลอมเอกสารสิทธิ
การปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส การกอการราย การกระทําอันไมเปนธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ หรือเครื่องมืออุปกรณของอาวุธที่ใชหรืออาจนําไปใชในการรบหรือการสงครามตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ
เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานปปง. ไดกําหนดใหธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน ตองตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกคา และตองรายงานธุรกรรม ปปง. เชน ธุรกรรมที่
ใชเงินสดที่มีจํานวนตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับอสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาตั้งแตหาลาน
บาทขึ้นไป ธุรกรรมเงินสดที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่มีมูลคาตั้งแตหนึ่งแสนบาท
ขึ้นไป ธุรกรรมที่เปนการโอนเงิน หรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยหักบัญชีที่มีมูลคาเกินเจ็ดแสนบาท
ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีอาชีพบางประเภทที่ตองราบงานทําธุรกรรมตอ สํานักงานปปง. เชน ผูประกอบ
อาชีพคาอัญมณี เพชร พลอย ทองคํา ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซื้อรถยนต ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
นายหนาหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
การขายทอดตลาดและคาของเกา ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน
ความเจริญและการพัฒนาทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่องในปจจุบัน มีผลทําใหรูปแบบการฟอก
เงินมีความสลับซับซอนมากขึ้น และยังเกี่ยวของกับอาชญากรรมรายแรงหลายรูปแบบ ทั้งขบวนการคา
ยาเสพติด การคาอาวุธสงคราม ซึ่งมีเครือขายเพื่อการติดตอประสานงานกันในหลายๆประเทศ สงผลให
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 FATF (Financial Action Task Force) ซึ่งเปนคณะทํางานกําหนด
มาตรฐานสากลเพื่อปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการสนับสนุนแกการแพรกระจายของอาวุธทําลายรายแรง ไดกําหนดใหประเทศไทย เปนประเทศที่มี
ขอบกพรองเชิงยุทธศาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย ตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหประเทศไทยไดดําเนินการแกไขขอบกพรองอยางตอเนื่อง
เชนการเพิ่มความผิดมูลฐาน การรายงานธุรกรรมตามขอกําหนดตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ตอมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะทํางาน FATF จึงไดปลดประเทศไทย ออกจาก
รายการชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตอการฟอกเงิน และการสนับสนุนการกอการราย ดวยเหตุนี้จึงตอง
ออกมาตรการทางกฎหมายมาใหทัน และปองกันการฟอกเงินกอนที่ทรัพยสินเหลานั้นจะถูกแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนรูปไป และเพื่อไมใหประเทศไทยตองถูกจัดอยูในรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตอการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอีก เพราะทําใหความเชื่อมั่นในการลงทุนจากตางประเทศ
ลดนอยลง
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ปจจุบันประเทศไทย มีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่
5) ซึ่งเปนฉบับสาสุดไดประกาศลงราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เปน
ตนมา การออกกฎหมายฉบับนี้ เปนการปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินของไทย ใหสอดคลองกับขอแนะนํา
ของคณะทํางาน FATF อีกทั้งยังเปนการเตรียมการรับการประเมินจัดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงดาน
การฟอกเงิน และสนับสนุนการกอการรายของคณะทํางานดังกลาว ครั้งที่ 3 ในชวงปลายป พ.ศ.2559 โดย
ประเทศไทย ได ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายป อ งกั น การฟอกเงิ น ของไทย ให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากลมาโดยตลอด ทั้ งนี้ ส ามารถสรุ ป สาระสํ าคั ญของกฎหมายพระราชบั ญญั ติ ป องกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไดดังนี้ คือ
การปรับปรุงแกไขบทนิยามของ ความผิดมูลฐาน ใหทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน เชน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ใหรวมถึงการคามนุษย ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ในความผิดเกี่ยวกับ
การเปนผูจัดใหมีการเลนพนันโดยไมไดรับอนุญาต ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย ใหรวมถึงสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือความผิดที่มีผลกระทบตอราคาการซื้อขาย
สินคาเกษตรลวงหนาดวย เปนตน
การกําหนดใหผูประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งมิใชสถาบันการเงิน
มีหนาที่รายงานธุรกรรมตอสํานักงานปปง. ดังนั้นตอไปนี้ผูประกอบธุรกิจใหแลกเปลี่ยนเงินตรา ทั้งบริษัท
หางราน หรือบุคคลธรรมดา ตางมีหนาที่ในการรายงานธุรกรรมการแลกเงินตอ สํานักงานปปง.ทั้งสิ้น
การกําหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบ เกี่ยวกับการนําเงินตราออกไปนอกหรือเขามาใน
ประเทศ โดยเพิ่มหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร ที่ไดรับแจงขอมูลในการนําเงินตราออกไปนอกหรือ
เขามาในประเทศ อันมีมูลคารวมกันถึงจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด ตองจัดสงขอมูลที่ไดรับแจงไปยัง
สํานักงานปปง. แมปจจุบันยังไมไดกําหนดมูลคาไวก็ตาม แตพระราชบัญญัติ ฉบับที่ 5 นี้ กําหนดไววา
จํานวนเงินหรือเงินตราตางประเทศที่คณะกรรมการตองกําหนดนั้นจะตองไมนอยกวาจํานวนเงินตามที่
กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรากําหนด กลาวคือ กรณีเงินไทย สามารถนําเงินออกนอกประเทศได
ไมเกินคนละ 50,000 บาท สวนการนําเงินไทยเขาประเทศนั้นสามารถนําเขาไดโดยไมจํากัดจํานวน กรณี
เงิ น ตางประเทศ สามารถนํ าเข าในหรื อออกนอกประเทศได แตห ากมีมูล คารวมกั นเกิ นกว า 20,000
ดอลลารสหรัฐ หรือเทียบเทา จะตองสําแดงรายการเงินตราตางประเทศนั้นตอพนักงานเจาหนาที่ศุลกากร
ขณะผานดานศุลกากร
สํานักงาน ปปง. มี อํานาจในการเรีย กใหมูล นิธิ สมาคมหรื อองค กรไมแสวงหากํ าไร ชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หรือสั่งระงับการทําธุรกรรมใดๆได หากมีเหตุอันควรสงสัยวามูลนิธิ
สมาคม หรือองคกรไมแสวงหากําไรนั้น มีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การราย
การกําหนดหนาที่ใหผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ทั้ง 10 ประเภท ไดแกผูประกอบอาชีพที่
ดําเนินธุรกิจทางการเงิน ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใชสถาบันการเงิน เชน
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ผูคาอัญมณี ทองคํา ผูคาของเกา ผูประกอบอาชีพบัตรเครดิตที่มิใชสถาบันการเงิน เปนตน ตองทําการ
ตรวจสอบเพื่ อทราบข อเท็ จจริ งของลู กค า จากเดิมที่ กําหนดเป น หน าที่ เ ฉพาะของผู ประกอบอาชีพให
คําแนะนําหรือที่ปรึกษาในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุน และผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสเทานั้น ที่มีหนาที่ทําการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงของลูกคาพรอมขยายเวลาใน
การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อทราบขอเท็จจริงของลูกคา จากเดิม 5 ป เปน 10 ป
ทั้งนี้ การตรวจสอบทราบขอเท็จจริงของลูกคานี้ ผูประกอบอาชีพตองทําการตรวจสอบ โดยไมใหลูกคา
หรือบุคคลภายนอกทราบถึงการสอบดังกลาวอีกดวย ซึ่งการกําหนดเพิ่มเติมหนาที่ใหผูประกอบอาชีพทุก
ประเภทตองทําการตรวจสอบนี้ อาจสงผลกระทบตอลูกคาในการใหขอมูลกอนการทําธุรกรรมมากขึ้น และ
ทําใหภาคเอกชนตองทําการตรวจสอบลูกคาเขมงวดมากขึ้น การกําหนดใหสํานักงาน ปปง. ตองจัดอบรม
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย ใหแกผูมีหนาที่รายงานขอมูล
2.4 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เริ่มกอตั้งและดําเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2487 มี
สํานักงานตั้งอยูที่อาคารพาณิชยสองคูหาในยานราชวงศ ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพนักงานทั้งสิ้น 23
คน ในขณะนั้น มี ห ลวงรอบรู กิจ เป น กรรมการผู จั ด การใหญ ทานแรก เป น ผูริ เ ริ่ มสร างฐานลู กค าของ
ธนาคารดวยการใหบริการตามความตองการของลูกคาแตละราย ธนาคารกรุงเทพในยุคตน มีบทบาท
อยางมากในการสนับสนุนการผลิตและการคาของคนไทยเพื่อฟนฟูประเทศภายหลังสงครามอยางเต็ม
ความสามารถ ระหวางป พ.ศ. 2495 – 2520 นายชิน โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญทานที่สอง ได
พัฒนางานดานธนาคารใหกาวไกล และมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ เปนผูวาง
ทิศทางใหธนาคารขยายเครือขายสาขาไปสูทองที่หางไกลทั่วประเทศ ซึ่งมีผลิตผลทางการเกษตรและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ยู อ ย า งอุ ด มสมบู ร ณ ธนาคารกรุ ง เทพ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการร ว มสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมในการสงออก ซึ่งเจริญรุงเรืองขึ้นอยางรวดเร็วในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในชวงนี้
ธนาคารกรุงเทพไดกาวขึ้นเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกของไทยที่ใหบริการดานการเงินครบวงจร รวมทั้ง
การออกเลตเตอรออฟเครดิต แกธุรกิจสงออกและนําเขา และเจริญเติ บโตจนเปนหนึ่งในธนาคารระดับ
ภูมิภาคที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดวยมูลคาของทรัพยสินรวมประมาณ 2,835,852 ลานบาท
โดยเปนผูนําในการสนับสนุนทางการเงินแกธุรกิจขนาดใหญและขนาดยอม อีกทั้งยังมีฐานลูกคากวางขวาง
ที่สุดในตลาดลูกคาบุคคล ดวยธนาคารกรุงเทพใหบริการแกลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจเปนจํานวนรวม
กวา 17 ลานบัญชี ผานสํานักธุรกิจและสํานักธุรกิจยอยกวา 240 แหง และสาขาทั่วประเทศกวา 1,200
แหงและมีเทคโนโลยีหลายระบบที่ธนาคารกรุงเทพใชอยูในปจจุบันเปนระบบที่กาวหนาที่สุดในภูมิภาค มี
เครือขายสาขาตางประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมไปถึงศูนยกลางธุรกิจของโลก
เชน โตเกียว ลอนดอน และนิวยอรก
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ธนาคารได จั ด ตั้ ง ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารโดยรวบรวมงานด า นปฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น ต า งๆไว ที่ ศู น ย
ปฏิบัติการ ทําใหเกิดการปรับปรุงสาขาเพื่อใหใชประโยชนในการตลาดและการใหบริการแกลูกคาได
เพิ่ ม ขึ้ น และสามารถพั ฒ นางานด า นปฏิ บั ติ ก ารให มี ต น ทุ น ต่ํ า ลง การใช ป ระโยชน ข องบุ ค ลากรมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการควบคุมคุณภาพ มีความถูกตองและมีความรวดเร็ว พนักงานมีความรูความ
ชํ า นาญ ส ง ผลดี ต อ การวางแผนงานของผู บ ริ ห าร ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารธุ ร กิ จ ส ง ออกและนํ าเข า (Trade
Finance Center) เปนศูนยปฏิบัติการที่มีหนาที่ดูแลการทํารายการ และงานปฏิบัติการสนับสนุนการ
บริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ก ารการค า ต า งประเทศ เช น เลตเตอร อ อฟเครดิ ต บริ ก ารโอนเงิ น ไป
ตางประเทศ บริการรับซื้อตั๋วสินคาออก และสินเชื่อเพื่อการสงออกและนําเขา เปนตน มีศูนยกลางการ
ดําเนินงานอยูที่สํานักงานใหญ และยังมีศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ประจําอยูในสํานักธุรกิจ
และสาขาของธนาคาร รวมถึงนิคมอุสาหกรรมที่กระจายอยูทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจสงออก
และนําเขา ซึ่งเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญของระบบเศรษฐกิจไทย อีกทั้งธนาคารยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความตองการแกลูกคาและโจทยทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ที่ผานมาธนาคารไดพัฒนาเพิ่มสมรรถนะของบริการเพื่อการสงออกและนําเขาอยางตอเนื่อง
โดยยึ ดถื อกฎระเบีย บของธนาคารอย างเครงครั ด นอกจากนี้ยั งต องปฏิ บัติ ตามนโยบายต างๆในฐานะ
สถาบันการเงินของประเทศดวย
2.4.1 นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จํ ากั ด (มหาชน) มุ งส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ก ารดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ เป น ไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑและขอกําหนดของทางการ รวมทั้งหลักปฏิบัติสากลซึ่งเปนที่ยอมรับทั่วไปเกี่ยวกับ
การป องกั น การฟอกเงิ น และการต อต านการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น และการก อการร าย (Anti-Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism –AML/CFT) เพื่อปองกันหรือลดความ
เสี่ยงมิใหธนาคารถูกใชเปนชองทางหรือเปนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางรายแรงตอชื่อเสียงและผลกระทบอยางรายแรงตอชื่อเสียงและการ
ประกอบธุรกิจของ ธนาคาร จึงกําหนดใหมีนโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น และถือ
เปนหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในการปฏิบัติตาม
นโยบายนี้อยางเครงครัด
2.4.1.1 วัตถุประสงคและขอบเขตการบังคับใช
เพื่อกําหนดทิศทางและกรอบการดําเนินงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสาขาและบริษัทยอยของ
ธนาคารทั้ งในประเทศและต างประเทศ ในการป องกัน การฟอกเงิน และเป นแนวทางให ผูบ ริห ารและ
พนั ก งานทุ ก คนใช เ ป น มาตรฐานในการถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ธนาคารมี ก ารดํ า เนิ น งานอย า งมี
ประสิทธิภาพในการปองกันการฟอกเงิน ในกรณีที่กฎหมาย กฎเกณฑและขอกําหนดเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ นของทางการทองถิ่ นในแตล ะประเทศที่ สาขาหรื อบริษัทย อยของธนาคาร
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ดําเนินกิจการอยูนั้นมีความเขมงวดกวากฎหมาย กฎเกณฑและขอกําหนดขิงทางการในประเทศไทย ให
สาขาหรือบริษัทยอยดังกลาวถือปฏิบัติตามขอกําหนดที่เขมงวดกวา
2.4.1.2 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการธนาคาร เปนผูพิจารณากําหนดนโยบายการปองกันการฟอกเงินและทําหนาที่
กํากับดูแลใหมีการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริหาร พิจารณากําหนด
แนวทางและวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย ตลอดจนควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
แนวทางและวิธีปฏิบัติอยางเครงครัด
ผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่กําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใชผลิตภัณฑหรือบริการ และชองทางการใหบริการตางๆของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมให
พนั กงานมี ความรู ความเข าใจเกี่ ย วกั บ การป องกั น การฟอกเงิ น อย างเพี ย งพอและสามารถปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูรับ ผิดชอบกํ ากับ ดูแล ทํ าหน าที่กํากั บดู แลให มั่นใจวามีการปฏิบัติ ตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนโยบายของธนาคารที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงและ
จัดทําระเบียบคําสั่ง คูมือวิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนจัดใหมีการอบรมบุคลากรของธนาคารใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงิน เปนตัวแทนของธนาคารในการติดตอประสานงานกับสํานักงาน
ปปง. หรือหนวยงานของทางการอื่นที่เกี่ยวของ และควบคุมดูแลการจัดทํารายงานธุรกรรมใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ และขอกําหนดของทางการ รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันการ
ฟอกเงินของธนาคารแกผบู ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคารเปนระยะๆตาม
ความเหมะสม
ผูบริหารหนวยงานและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงความสําคัญและใหความรวมมือในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ระเบียบคําสั่ง คูมือวิธีปฏิบัติงานของธนาคาร ตลอดจนกฎหมาย กฎเกณฑ
และขอกํ าหนดของทางการเกี่ ยวกั บการป องกั น และปราบปรามการฟอกเงิน โดยเคร งครั ด กรอบการ
ดําเนินการตามนโยบายปองกันการฟอกเงิน ไดแก (สํานักงาน ปปง., 2542, หนา 42)
1) นโยบายการรับลูกคา (customer on-boarding policy)
ในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือทําธุรกรรมกับลูกคาเปนครั้งแรก ธนาคารกําหนดให
ลูกคาตองแสดงขอมูลและหลักฐานการแสดงตนตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อใหธนาคารสามารถดําเนินการ
พิสูจนทราบและระบุตัวตนของลูกคา (identify and verify customers ) ได และธนาคารจะตรวจสอบ
ขอมูลลูกคากับฐานขอมูลบัญชีรายชื่อบุคคลกลุมเสี่ยง (sanction lists/PEPs) ตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและการปราบปรามการฟอกเงิน กอนการพิจารณาอนุมัติส รางความสัมพันธ ทางธุรกิ จหรือทํ า
ธุรกรรมกับลูกคา ธนาคารจะปฏิเสธการสรางความสัมพันธกับลูกคา หากพบวาการสรางความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกคารายนั้นๆ จะทําใหธนาคารมีความเสี่ยงอยางรายแรงตอการถูกใชเปน
เครื่องมือหรือเปนชองทางในการฟอกเงิน เชน ลูกคา ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง หรือผูมีสวนเกี่ยวของ
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อยางมีนัยสําคัญของลูกคา เปนสมาชิกของคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเปนการกอการรายตามมติหรือ
ประกาศของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ (UN anction list) หรือตามประกาศของสํานักงาน
ปปง. (AMLO list) หรือลูกคาไมใหขอมูลหลักฐานซึ่งมีความสําคัญในการระบุตัวตนของลูกคา หรือลูกคา
ใชชื่อปลอม นามแฝง แจงเท็จในข อมูล หรือแสดงหลักฐานสําคัญเป นเท็จ หรือเปนธนาคารตัวแทนใน
ตางประเทศที่ตั้งขึ้นแตในนาม เปนตน
การจัดทําเอกสาร Know Your Customer – KYC Checklist เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย
และผูใหบริการลูกคา สอบถามขอมูลลูกคาโดยการสัมภาษณและกรอกแบบฟอรมใหครบ พรอมทั้งเช็ค
สอบขอมูลที่ลูกคาแจงวาถูกตองตรงกับเอกสารหลักฐานที่ลูกคานํามามอบใหธนาคาร รวมทั้งพิจารณาวา
ขอมูลของลูกคานั้นมีความเปนไปไดและสอดคลองกับขอมูลอื่นที่ลูกคาแจงไว ดังนี้คือ 1) ขอมูลทั่วไป ไดแก
วันที่ ทําธุร กรรม ชื่อลูกคา สัญชาติ ชื่อนิ ติบุ คคล ประเทศที่ จดทะเบีย นจั ดตั้ ง ความสั มพั นธร ะหวางผู มี
อํานาจลงนามกับเจาของบัญชีหรือเจาของธุรกรรม 2) ระบุประเภทธุรกิจสวนตัวของลูกคา 3) แหลงที่มา
ของสินทรัพย ระบุแหลงที่มาของรายไดสวนใหญทั้งหมดของลูกคา มูลคาทรัพยสินสุทธิโดยประมาณ หรือ
เปนผูมีรายไดซึ่งมีแหลงที่มาจากตางประเทศ 4) ขอมูลบัญชี วัตถุประสงคการเปดบัญชี ที่มาของเงิน
ประมาณการทําธุรกรรมตอเดือน 5) ขอมูลการจัดระดับลูกคา เชน ความเสี่ยงระดับ 1 ความเสี่ยงระดับ 2
บั ญชี เ งิ น ฝากบุ คคลธรรมดาและนิ ติ บุ คคลที่ มีถิ่น ที่ อยู น อกประเทศ ลู กค า กลุ มพิ เ ศษ ลู กค าที่ มีเ งิ น ฝาก
มากกวา 5 ลานบาท และความเสี่ยงระดับ 3 และ 6) ขอมูลพื้นฐานที่มีอยูในระบบเงินฝาก
2) การประเมินจัดระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคา (risk management)
ธนาคารกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงตอการฟอกเงินของลูกคา โดยจัดระดับความเสี่ยงตอ
การฟอกเงินของลูกคา (customer rick rating) จากผลการระบุตัวตนของลูกคา ขอกําหนดของทางการ
และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทันทีที่การระบุตัวตนของ
ลูกคาแลวเสร็จ เพื่อกําหนดความเขมขนในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (customer
due diligence : CDD) ใหสอดคลองกับลูกคาที่มีความเสี่ยงตอการฟอกเงินที่แตกตางกัน และมีการ
บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินดังกลาว ตลอดระยะเวลาที่ธนาคารยังดําเนินความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับลูกคา และสิ้นสุดเมื่อยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ในกรณีลูกคาที่มีระดับความเสี่ยงต่ํา
อาจลดมาตรการหรือระดับความเขมขนในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจทานบัญชีและการติดตาม
ความเคลื่ อนไหวทางบั ญชี ของลู กค า สํ าหรั บ ลู กค าที่ มีร ะดั บ ความเสี่ ย งสู ง กํ าหนดให มีมาตรการที่
เหมาะสมและเขมขนมากกวาปกติในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (enhanced due
diligence) และในการตรวจทานบัญชีและการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกคาโดยอาจปฏิเสธ
การสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกคา ในกรณีที่ต องการสรางความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกคาดังกลาว การดําเนินการจะอยูภายใตการตรวจสอบและการอนุมัติโดย
ผูบริหารที่มีอํานาจเทานั้น และอาจพิจารณารายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
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กรณีที่มีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ธนาคารกําหนดใหมี
การตรวจเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอมูลผูโอนและผูรับโอนเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด
หากไมไดรับขอมูลดังกลาว ธนาคารอาจปฏิเสธการทําธุรกรรมโดยพิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง
ที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินและพิจารณารายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. ใน
การสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในตางประเทศ (correspondent bank) หรือ
คูคาที่ มีความสั มพั นธ ในทํานองเดีย วกั นในต างประเทศ นอกจากการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกคาแลว ยังกําหนดใหมีการจัดทําหรือรวบรวมขอมูลเอกสาร หรือนโยบายเกี่ยวกับการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ของสถาบันการเงินตัวแทนในตางประเทศหรือคูคาที่มีความสัมพันธในทํานอง
เดียวกันในตางประเทศ และประเมินผลเพื่อใหทราบวาสถาบันการเงินตังแทนหรือคูคานั้ นมีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสรางความสัมพันธทางธุรกิจดัง
กลาจะตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารที่มีอํานาจ
ธนาคารกํ าหนดให มีก ารประเมิ น ความเสี่ ย งต อ การฟอกเงิ น สํ าหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ / บริ การ และ
ชองทางในการใหบริการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชผลิตภัณฑ/บริการ และชองทางใน
การให บริ การของธนาคารในการฟอกเงิน และกํ าหนดให มีการทบทวนการประเมิ น ความเสี่ย งอย าง
สม่ําเสมอ ธนาคารกําหนดใหมีการจัดทําแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคูมือ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของถื อ
ปฏิ บั ติ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บการฟอกเงิ น ของลู กค าที่ ส ร างความสั มพัน ธ ทางธุ ร กิ จ หรื อทํ า
ธุรกรรม กับธนาคารตลอดจนมีการสื่อสารแนวปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติ หรือคูมือ เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบอยาง
ทั่วถึง โดยมี การจัดระดับความเสี่ยงของลูกคา (risk based approach) 3 ระดับ คือ
ลูกคาความเสี่ยงระดับ 3 ไดแก
(1) ลูกคาเปนผูมีสัญชาติ หรือมีรายไดจากตางประเทศที่ไมใหความรวมมือปองกันการ
ฟอกเงิน ลูกคาที่ประกอบอาชีพนักการเมือง หรือขาราชการระดับสูงรวมทั้งบุตร และภรรยา ลูกคาที่มี
ชื่ออยูในฐานขอมูลสนับสนุนการกอการราย และลูกคาที่มีรายชื่อการฟอกเงิน ไดแก ประเทศที่ไมให
ความรวมมือเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงิน ประเทศที่ไมใชมาตรการดานภาษี กลุมลูกคาที่อยูในขายใหการ
สนับสนุนการกอการราย กลุมลูกคานักการเมือง หรือขาราชการระดับสูง ไดแก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภากรุ งเทพมหานคร สมาชิ ก สภาเขต สมาชิ กองค การบริ ห ารส ว นตํ าบล
สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการระดับ 10 ขึ้นไป เชน ผูวาราชการจังหวัด อธิบดี
ปลัดกระทรวง ขาราชการทหาร ตํารวจระดับนายพล พรอมทั้งภรรยา บุตร ธิดา และกลุมลูกคาที่มีชื่ออยู
ในขายตองสงสัยฟอกเงิน
(2) ลูกคาประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน ไดแก เจาของสํานักงาน
กฎหมาย ธุรกิจคาอัญมณี คาของเกา คาทอง ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ธุรกิจโอนเงินออก
นอกประเทศ ธุรกิจคาสิโนและการพนัน โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ นายหนาคาอาวุธยุทโธปกรณ
หนวยงานหรือหรือบุคคลที่ดําเนินธุรกิจเงินกูนอกระบบ เปนตน
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(3) ลูกคาที่มีพฤติกรรมนาสงสัย (suspicious) เจาหนาที่ตองแจงตอผูรับผิดชอบและจัด
ระดับความเสี่ยงระดับสูงได เชน ลูกคาไมบอกขอมูลสวนตัวแกธนาคาร ลูกคาที่มีธุรกรรมสูงและไม
สามารถชี้แจงแหลงที่มาของทรัพยไดชัดเจน หลังการจัดทํา KYC แลวพบวาลูกคาอยูในขายดังกลาว
ขางตน ลูกคานั้นจะตองถูกจัดระดับความเสี่ยงเปนระดับ 3
ลูกคาระดับความเสี่ยง 2 ไดแก ลูกคาชาวตางชาติหรือ ลูกคาที่ไมใชสัญชาติไทย ลูกคาที่มี
ยอดคงเหลือตั้งแต 5 ลานบาท และ ลูกคาที่มีรายการฝากในรอบ 12 เดือน ตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไป
ลูกคาระดับความเสี่ยง 1 ไดแก ลูกคาคนไทยที่มีสัญชาติไทยและไมเขาเงื่อนไขที่จัดเปนลูกคา
ระดับความเสี่ยง 3 หรือระดับความเสี่ยง 2
3) การตรวจทานบั ญชี แ ละการติ ด ตามความเคลื่ อนไหวทางบั ญชี ของลู ก ค า (ongoing
monitoring of customers)
ธนาคารกําหนดใหมีการตรวจทานบัญชีและการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกคาอยาง
ตอเนื่องจนกวาจะยุติความสัมพันธทางธุ รกิจกับลูกคา รวมทั้งทบทวนปรับปุรงขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ
ลูกคาใหเปนปจจุบันและมีการตรวจสอบขอมูลลูกคากับลูกคากับฐานขอมูลบุคคลกลุมเสี่ยงตามที่กฎหมาย
กําหนดอยางสม่ําเสมอ สําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง จะมีการกําหนดมาตรการตรวจทานบัญชีและการ
ติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคาอยางเขมขน และนําผลจากการตรวจทานบัญชีและติดตาม
ความเคลื่อนไหวในทางบัญชีมาพิจารณาปรับปรุงความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา หรือทบทวนการบริหาร
ความเสี่ยงตอการฟอกเงินของลูกคา รวมทั้งพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในกรณีที่มี เหตุ
อันควรเชื่อไดวาอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือการกระทําความผิดมูลฐาน
นอกจากนี้ธนาคารจะจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การบริหารความเสี่ยงและการตรวจทานบัญชีและการติดตามความเคลื่อนไหว
ทางบัญชีของลูกคา และมีการฝกอบรมใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ประโยชนในการปองกันการฟอกเงินอยางมีประสิทธิภาพ
4) การจัดทํารายการธุรกรรม (reporting)
ธนาคารกําหนดใหมีระบบการจั ดทํ ารายงานธุ รกรรมตามหลั กเกณฑ รูป แบบ เงื่ อนไขและ
วิธีการที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และขอบังคับที่เกี่ยวของเพื่อ
รายงานแกสํานักงานสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังตอไปนี้คือ รายงานการทําธุรกรรม
เงิ น สด (ปปง.1-01) ลู กค าจั ด ทํ า รายงาน กรณี ทําธุ ร กรรมเป น เงิ น สดในสกุ ล เงิ น บาทหรื อสกุ ล เงิ น อื่ น
เที ย บเท า ตั้ งแต 2 ล านบาทขึ้ น ไปต อรายการ รายงานการทํ าธุ ร กรรมทรั พย สิ น (ปปง.1-02) กรณี ทํา
ธุรกรรมสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินอื่นเทียบเทา ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไปตอรายการ และรายงานธุรกรรม
การโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส และรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง.1-03)
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ธนาคารจั ด ทํารายงานกรณี ลู กค าทํ าธุร กรรมที่ มีเหตุ อันควรสงสั ย เช น การหลีกเลี่ ยงไม ให ถูกรายงาน
ธุรกรรม โดยอาจใชวิธีการแบงสวนของเงินเพื่อทําธุรกรรมหลายครั้ง หลายแหง หรือโดยหลายบุคคล ทั้งนี้
ตามกฎหมายธนาคารจะไมเปดเผยใหลูกคาทราบวาธนาคารมีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยนั้น
ตอสํานักงาน ปปง. มิฉะนั้นพนักงานที่เปดเผยใหลูกคาทราบจะมีความผิดตองไดรับโทษทางกฎหมาย
5) การเก็บรักษาเอกสารและขอมูล (document retention)
ธนาคารกํ า หนดให มี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล เอกสารและหลั ก ฐานการแสดงตน หรื อ เอกสาร
หลักฐานอื่นใดของลูกคาที่ใชในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา เชนใบคําขอเปดบัญชี
และเอกสารประกอบการเปดบัญชี และเอกสารเช็คสอบตัวตนลูกคา (Know Your Customer - KYC
Check List ) เพื่อใหสํานักงาน ปปง. สามารถตรวจสอบขอมูล เอกสารหลักฐานดังกลาวไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวตามกฎหมาย
6) การฝกอบรมและการสื่อสาร (training and awareness program)
ธนาคารกําหนดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มี
การสื่อสารขอมูลขาวสารตางๆที่เกี่ยวของใหแกผูบริหารเละพนักงานทุกคนตามความจําเปนและเหมาะสม
รวมถึงมีการประเมินการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาผูบริหารและพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปองกันการฟอกเงินอยางเพียงพอ และสามารถนําไปใชในการปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7) การสอบทานและตรวจสอบโดยหนวยงานอิสระ (independent testing)
ธนาคารกําหนดใหมีหนวยงานอิสระทําหนาที่ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวการปองกันการฟอกเงินของธนาคาร และรายงานผลใหผูบริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการรับทราบอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ นโยบายป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินของธนาคาร ไดแก การใชความระมัดระวังในการเปดบัญชีใหลูกคาที่มีลักษณะ
เป นการรับ จางเปด บัญชี จากการสังเกตพฤติ กรรมของลูกคาที่อาจเป นเครื อข ายกลุ มอาชญากรรม ที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิด และใหรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินทุกสกุลเงินกับบุคคลและองคกรที่มีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียรของประเทศ
อิหราน เนื่องจากการที่อิหรานไมปฏิบัติตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ การระงับ
การทําธุรกรรมโอนเงินไปตางประเทศและขายตราสารตางประเทศสกุล USD ที่เกี่ยวของกับประเทศที่อยู
ในรายการถู กคว่ํ า บาตรทางเศรษฐกิ จ และการค า โดยองค กรควบคุ ม ทรั พย สิ น ต า งชาติ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Asset Control : OFAC) เชน คิวบา อิรัก อิหราน ลิเบีย เปนตน
ดังที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่ชัดเจน พรอมทั้งบุคลากรที่มีความแข็งแกรง มีมาตรการที่เขมขนพรอมรับมือกับ
อาชญากรรมที่แฝงมากับการฟอกเงินในรูปแบบตางๆที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อไมใหธนาคารตอง
ตกเปนเครื่องมือในการกระทําที่ผิดกฎหมาย และเปนการตัดวงจรของการฟอกเงินอีกดวย
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิศาล มุขแจง (2545, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง มาตรการในการปองกันปราบปรามการ
ฟอกเงินของอาชญากรรมขามชาติ ที่จัด ตั้งในลักษณะองคกร ศึกษาเฉพาะกรณี การฟอกเงิน โดยใชวิ ธี
การศึกษาจากเอกสาร และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน ผลการวิจัยพบวา
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สอดคลองกับหลักสากลในการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน แตยังประสบปญหา ไมสามารถปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นประเทศไทยควรมีมาตรการดั งนี้ คือ ควรกําหนดความผิดมูลฐานใหเหมาะสมกั บ
สภาพป ญหา หรื อสถานการณ ที่เกิ ด ขึ้ น โดยเพิ่ม ฐานความผิด เกี่ย วกั บการพนั น การค าอาวุธ สงคราม
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การกอการรายสากล และอาชญากรรมขามชาติ ควรนํามาตรการ
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติ ค.ศ.2000 มาประยุกตใชโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสงเสริมใหมีการใชเทคนิคพิเศษในการสืบสวน เชน การควบคุมการสงมอบ การใชสายลับเขา
ไปรวมเปนสมาชิกในองคกร ควรจัดตั้งกองทุนปองกันปราบปรามการฟอกเงินใหแกสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเพื่อใชประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และควรมีมาตรการ
สงเสริมใหประชาชน มีสวนรวมในการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน โดยการใหรางวัลผูใหเบาะแสการ
ฟอกเงิน หรือการกระทําธุรกรรมอันมีเหตุอันควรสงสัย
ปญจพร ภูธนะพิบูล (2546, บทคัดยอ)) ไดทําการวิจัยเรื่อง มาตรการในการดําเนินการตาม
กฎหมายวาดว ยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในสวนของธนาคารพาณิชยเปรียบเทียบแนว
ปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ในการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การป องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ของธนาคารพาณิ ช ย นั้ น ประสบอุ ป สรรคเพราะแนวปฏิ บั ติ ที่
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นยังไมชัดเจนและไมสามารถปรับ ใชกับวิธีการตรวจสอบ
และรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวของกับความผิดมูลฐานที่กําหนดขึ้นใหมได เชน ความผิดฐานกอการราย ดังนั้น
จึงควรมีการแกไข ปรับปรุงเพิ่มเติมเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับรายงานธุรกรรมของธนาคารพาณิชยเพื่อให
สอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานสากล นอกจากนี้ควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อควบคุม ติดตามประเมินผล
ของพนักงานในการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตองดวย
จิตติน วัจนะพุกกะ (2547, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบตอสถาบันการเงินเมื่อมี
การประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 ศึ ก ษากรณี
ธนาคารกรุ ง ไทย สํ า นั ก งานใหญ โดยศึ ก ษาจากข อ มู ล เอกสารและการสั ม ภาษณ ผลการวิ จั ย พบว า
ผลกระทบที่ คาดว าจะเกิ ด ขึ้ น กั บ สถาบั น การเงิ น ได แก การรั บ ภาระต น ทุ น ค า ใช จ ายที่ เ พิ่ มขึ้ น ในการ
ดําเนินงาน การสูญเสียเวลาในการดําเนินการตามระเบียบ เพิ่มภาระคาใชจายในการจัดเก็บและรักษา
ขอมูล ตองเพิ่มพนักงานจัดเก็บขอมูลและจัดหาสถานที่เก็บขอมูล เกิดความรับผิดชอบทางกฎหมายมาก
ขึ้นหากไมดําเนินการใหถูกตอง สถาบันการเงินอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย แนวทางแกไขคือ พนักงาน
สถาบั น การเงิ น ต องปฏิ บั ติ งานตามขั้ น ตอนอย า งเคร งครั ด มี การประชาสั ม พั น ธ ส ร า งความเข า ใจแก

56
ประชาชน มีการอบรมพนักงานในการนํานโยบายและขั้นตอนในการตอตานการฟอกเงินมาใชใหถูกตอง
และเหมาะสม
อัษฎาวุธ พรชัย (2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การนํานโยบายไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะ
กรณีโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ไดทําการวิจัยโดยสัมภาษณผูบริหารโครงการ และ
แบบสอบถามจากสมาชิกโครงการและพนักงานธนาคาร จากการวิจัยพบวา ความสําเร็จและปจจัยที่มี
ผลกระทบในการนํานโยบายโครงการธนาคารประชาชนไปปฏิบัติ มี 6 ปจจัยไดแก วัตถุประสงคและ
มาตรฐานนโยบาย ทรัพยากรนโยบาย การสื่อสารระหวางองคกร และกิจกรรมการเสริมแรง ลักษณะ
หนวยงานที่นําไปปฏิบัติ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และทัศนคติของผูปฏิบัติ พบวา
ปจจัยที่มีผลกระทบตอการนํานโยบายโครงการธนาคารประชาชน ไปปฏิบัติมากที่สุดคือ เงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง สวนปจจัยอื่นๆอยูในระดับปานกลาง มีขอเสนอแนะวาควรมีการปรับปรุง
ในเรื่อง ความชัดเจนของนโยบาย การจัดสรรบุคลากร ความเขาใจของผูบริหาร สมรรถนะของหนวยงาน
และความชัดเจนในการมอบหมายงานแกผูรับผิดชอบโครงการ
ยุทธพล เติมสมเกตุ (2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การนํานโยบายการเสริมสรางหลัก
ธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในกองบัญชาการตํารวจนครบาล สายงานปองกันและปราบปราม โดยทําวิจัยเชิง
คุณภาพ ดวยการสัมภาษณผูบังคับบัญชากองบัญชาการตํารวจนครบาล และการวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการ
สุมตัวอยางจากเจาหนาที่ในสถานีตํารวจนครบาล จากการวิจัยพบวา กลุมตํารวจตัวอยางมีความเห็นระดับ
ปานกลางหรื อ ไม แ น ใ จต อ ป จ จั ย ด า นนโยบายธรรมาภิ บ าล ป จ จั ย ด า นการจั ด หา ส ง เสริ ม ควบคุ ม
ประเมินผล การใหคุณใหโทษ อีกทั้งปจจัยดานสภาพแวดลอมและกลุมประชาชนที่รับบริการ วามีผลใน
การนํานโยบายการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในกองบัญชาการตํารวจนครบาล สายงานปองกัน
และปราบปราม โดยมีขอเสนอแนะดานนโยบายคือ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติสรางดัชนีวัดการปฏิบัติ
โดยใชหลักธรรมาภิบาล และจัดฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจที่รับราชกรมานานใหรูจักใชเครื่องมือสื่อสาร
สมัยใหม ทางดานการบริหาร ตองอบรมดานจริยธรรมเพื่อเสริมการบังคับใชกฎหมายของตํารวจ
วัชรินทร สุทธิศัย (2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํา
นโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนการวิจัยเชิงคุ ณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยภายในที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับคอนขางมาก มี 2 ดาน คือ ดาน
ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย และดานการติดตามการดําเนินงาน ปจจัยภายนอกที่มีผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับคอนขางมาก มี 3 ดาน คือ ดานเทคโนโลยี ดานความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ และดานสภาพทางสังคม สวนปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของสายวิชาการและ
สายผูสอน คือปจจัยการใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะขององคการ สวนสายสนับสนุ น
หรือสายปฏิบัติ คือ ปจจัยสมรรถนะองคการ ภาวะผูนํา การสนับสนุนจากภาคเอกชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ การติดตามการดําเนินงาน และปจจัยทางเทคโนโลยี มีขอเสนอแนะดังนี้คือ นโยบายตองเกิด
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จากการมีสวนรวม ผูบริหารสูงสุดตองเขาใจและสนับสนุนนโยบายอยางเปนรูปธรรม มีเปาหมายชัดเจนสู
ทุกระดับ มีงบประมาณ พัฒนาบุคลากร มีกรอบการดําเนินงานชัดเจน และมีมาตรการสําหรับควบคุมการ
ทํางาน บูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น
ประณยา ชัยรังษี (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การนํานโยบายการพัฒนาสังคมไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จากการสุมตัวอยาง
จากผู บ ริ ห ารและข า ราชการสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงด ว ยแบบสอบถาม ผลการวิ จั ย พบว า
ความสําเร็จของการนํานโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติมีความสําเร็จอยูในระดับมาก ปจจัยดานการ
ทํางานเปนทีม การจูงใจ ภาวะผูนํา การมีสวนรวม ความผูกพันและการยอมรับมีความสัมพันธทางบวก
กับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญ ปญหาการนํานโยบายการพัฒนาสังคมไป
ปฏิบัติ ไดแก ผูบริหารขาดภาวะผูนํา บุคลากรไมเพียงพอ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปญหาดาน
นโยบายพัฒนาสังคม แนวทางการปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ
ผูนําแบบธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น สรางขวัญกําลังใจ
บุคลากรโดยการประเมิณผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรม และมีการศึกษาวิจัยดานนโยบายพัฒนาสังคม
กําหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายที่ชัดเจน
ธันภัทร โคตรสิงห (2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การนํานโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ
ใช วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก จากคณะกรรมการ และคณะอนุ ก รรมการ
ประสานงานเพื่อจัดใหมีโฉนดชุมชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และสมาชิ กที่ไดรับโฉนดชุมชน โดยศึกษา
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ และเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบายและเงื่อนไขที่สงผลให
ชุมชนสหกรณบานคลองโยงจํากัด และชุมชนสหกรณการเกษตรโฉนดชุมชนบานปาจํากัดไดรับโฉนดชุมชน
จากการวิจัยสามารถสรุปกระบวนการนํานโยบายปฏิบัติ ได 5 ขั้นตอนไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบ
นโยบาย การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ การสรางการยอมรับในนโยบาย การดําเนินงานเพื่อจัดใหมีโฉนด
ชุมชน และการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน และพบวาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอผลผลิตของนโยบาย
โฉนดชุมชน แบงเปน 6 ดาน คือ ดานเนื้อหาสาระของนโยบาย ดานสมรรถนะขององคกรที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติ ดานหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลที่ดิน ดานพฤติกรรมผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานการเมืองและ
ระบบราชการ และดานกลุมเปาหมายของนโยบาย สวนการเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายทําไดโดย สราง
ความชัด เจนในนโยบาย สร างความรว มมือระหวางหนว ยงาน จัดใหมีห นวยงานที่รั บผิด ชอบนโยบาย
กําหนดกฎหมายรองรับนโยบาย และสรางแรงจูงใจในการทํางาน ความผูกพันในเปาหมายของนโยบาย
ชมเกตุ งามไกวัล (2559, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องปญหาการฟอกเงินในธนาคารตางชาติ
ในประเทศไทยที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยมี่จุดมุงหมายเพื่อศึกษาสถานการณการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมการฟอกเงิน ภายในธนาคารตางชาติในประเทศไทยที่สงผลกระทบ
ตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติ และศึกษามาตรการปองกันการฟอกเงินทั้งภาครัฐและเอกชนอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเอกสารและสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญดานการปองกันการ
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ฟอกเงิ น ผลการวิ จัย ชี้วา แมการปองกัน การฟอกเงิ นในธนาคารต างชาติ ในประเทศไทยจะได รับ การ
พิจารณาวามีความนาเชื่อถือและปลอดภัยสูง แตสถานการณการปองกันการฟอกเงินในประเทศไทยยังสุม
เสี่ยงและไมแนนอนในเรื่องประสิทธิภาพ เพราะไทยเปนประเทศที่มียอดการกออาชญากรรมสูงและมี
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอการฟอกเงินอยูมาก อีกทั้งกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินปจจุบันกําลังไดรับการพัฒนา ประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนานโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินภายในธนาคารตางชาติ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนจากตางชาติ
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดของการนํา
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จาก
แนวคิดของตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล โดยมีปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ของการนํานโยบายดังกลาวไป
ปฏิบัติมี 5 ปจจัย ไดแก 1) ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย 2) การกําหนดภารกิจและมอบหมาย
งานอยางชัดเจน 3) การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบั ติ งาน 4) การสรางระบบการประเมิน ผลงานที่
เหมาะสม และ 5) การสรางมาตรฐานการจูงใจหรือการใหคุณใหโทษที่เหมาะสม ดังนั้นจึงกลาวไดวา ใน
การวิจัยนี้ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
ประกอบดวย
1) ความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย ปจจัยนี้เนนความชัดเจนของนโยบาย เนื่องจาก
ถาวัตถุประสงคของนโยบายไมชัดเจนแลว จะมีผลทําใหวิธีการที่จะดําเนินนโยบายเบี่ยงเบนไป เรื่องความ
ชัดเจนของเปาหมายและวัตถุประสงคในทรรศนะของ วรเดช จันทรศร เห็นวา ผลสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคที่แนชัด มีการแปลงวัตถุประสงคออกเปนภารกิจ
ยอย ภายใตความรับผิดชอบเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบควบคุม และประเมินผล การมี
เปาหมายในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะทําใหผูปฏิบัติเขาใจวาอะไรคือเปาหมายหรือผลลัพธที่ผู กําหนด
นโยบายต องการ เมื่อผูป ฏิบั ติเ ขาใจวาอะไรคือความต องการแลว ก็จ ะเปน การง ายตอผูบ ริห ารที่จ ะ
สามารถกําหนดภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน กําหนดความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน ซึ่ง
จะเปนแนวทางใหการประสานการทํางานทุกฝายที่เกี่ยวของเปนไปโดยงาย
2) การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน เปนการกําหนดความรับผิดชอบ และอํานาจ
หนาที่แกผูปฏิบัติ และการสรางภาระหนาที่ดานการปฏิบัติงาน กลาวคือ การกําหนดหนาที่หรือความ
รับผิดชอบแกพนักงานผูปฏิบัติงาน การใหอํานาจหนาที่ในการใชทรัพยากร และการดําเนินการตามความ
จําเปน เปนการสรางสิ่งที่จะตองกระทํา หรือภาระผูกพัน ใหแกพนักงานที่จะตองปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ ผูบริหารตองแบงงานและกําหนดงานที่จะใหแกผูปฏิบัติงาน และตองมอบหมาย
อํานาจหนาที่ที่เพียงพอที่บุคคลนั้นจะสามารถทํางานได รวมถึงการสร างภาระผูกพัน ใหการทํางานที่
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มอบหมายนั้นไปสูเกณฑมาตรฐาน และความสําเร็จตามที่กําหนดไว กลาวโดยสรุปคือ การกําหนดภารกิจ
และการมอบหมายงานที่ดี ตองมีการวางแผน การเตรียมการ และดําเนินงานอยางดี โดย
คํานึงถึงงานที่มอบหมาย ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานของพนักงานผูปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การใช อํ า นาจในการดํ า เนิ น งานสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรอย า งเต็ ม ที่ และมี ก ารติ ด ตามผล อั น จะนํ า ไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว
3) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนการทํางานที่เกิดขึ้นภายหลังจากการที่เราไดทํา
การกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายของงาน เพื่อพัฒนาวิธีการและขั้นตอนที่จําเปนของการทํางาน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการทํางาน เปนการพิจารณาหนาที่การทํางานของพนักงาน
เพื่อมิใหเกิดความสับสน จึงกําหนดหรือเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้น เพื่อชวยใหมองเห็นภาพรวม
ของโครงสรางการแบงหน าที่ งานขององค กร และหนว ยงานแต ละหนว ย ทราบถึงการปฏิ บัติ งานของ
หนวยงานอยางชัดเจน เชน มาตรฐานการปฏิบัติงานการรับลูกคาของงานบริการสวนหนา มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกปฏิบัติการ เปนตน การจัดทํามาตรฐานของ
การปฏิบัติงานเริ่มดวยการใหพนักงานระดับปฏิบัติงานแตละทานเขียนขั้นตอนการทํางาน พรอมอธิบาย
กระบวนการ หรือขั้นตอนการทํางานในปจจุบัน แลวหัวหนางานรวมวิเคราะหและพิจารณาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แกไขจุดบกพรองเพื่อใหถูกตองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้นนํามาตรฐานการปฏิ บัติงาน
ที่ผานการพิจารณาจากผูบริหารแลวมาจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อการดําเนินงานอยางถูกตอง
นอกจากนี้ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ งานยั ง มี ป ระโยชน ใ นการตรวจสอบ และประเมิ น ผลการทํ า งานของ
พนักงานดวย
4) การสรางระบบการประเมินผลงาน การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปน
การประเมินคุณคา ของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตางๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณคาตอการ
ปฏิบัติงานายในเวลาที่กําหนดไว โดยการสังเกต จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน มีความเปนระบบ
และมาตรฐานเดียวกัน มีเกณฑการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม ปจจุบันการประเมินผล
การปฏิบัติงาน จะเนนเรื่องผลลัพธในการปฏิบัติงาน ยึดเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร และตอง
มีสวนรวมกับผูบริหารในการกําหนดเปาหมายงาน จะทําใหเกิดความกระตือรือรนที่จะทํางานใหสําเร็จ
ตามเปาหมาย หากองคกรประเมินพบวาพนักงานคนใดมีผลงานและพฤติกรรมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ในระดับสูงขึ้นไป ก็อาจสงเสริมใหไดเลื่อนตําแหนง แตหากพบวาพนักงานทํางานไมเปนตามที่คาดหวังก็
อาจโยกยายไปปฏิบัติงานในตําแหนงอื่นที่เหมาะสมตอไป ทังนี้เพื่อเปนการรักษาผลประโยชนโดยรวมของ
องคกร
5) การสรางมาตรฐานการจูงใจหรือการใหคุณใหโทษ การจูงใจเปนหลักการที่ใชในการ
บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ไดแก การจูงใจโดยการใหรางวัล และการจูงใจ
โดยการลงโทษ การจูงใจโดยการใหรางวัล อาจมีลักษณะที่เปนเงิน และไมใชเงิน รางวั ลที่เปนเงินไดแก
คาจาง และเงินเดือน การจายโบนัส หรือการแบงปนผลกําไร รวมถึงเงินพิเศษที่ไดรับหลังเกษียณ สวน
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รางวัลที่ไมใชเงิน ซึ่งมีผลทางจิตใจ เชน การยกยองและยอมรับนับถือ การแขงขัน กระตุนใหเกิดความ
พยายามในการทํางาน การมอบหมายหนาที่สําคัญ การมี สวนรวมกับองคกรในการแสดงความคิดเห็นใน
นโยบายขององคกร การมีโอกาสกาวหนา เลื่ อนขั้น เลื่อนตําแหนง เปนตน สว นการจู งใจโดยการ
ลงโทษ เปนการกําหนดโทษทางวินัยเพื่อลงโทษผูประพฤติผิด หรือทํางานผิดพลาดเกิดความเสียหายแก
องคกร ไดแก ขั้นเบาสุด คือการตําหนิดว ยวาจา การตําหนิเปนลายลักษณอักษร การไมใหอภิสิทธเหนือ
ผูอื่น เชนไมใหงานสําคัญทํา การปรับ เชน การปรับเงินเทากับจํานวนตนทุนที่เสียไป การใหพักงาน และ
อาจงดคาจางระหวางพักงานดวย การลดตําแหนง ลดขั้น หรือตัดเงินเดือน และขั้นหนักสุด คือ การไล
ออก เมื่อพิจารณาอยางถูกตองแลววาไมสามารถใชวิธีอื่นที่เบากวานี้ได ทั้งนี้การใหรางวัลหรือการลงโทษ
ควรยึดหลักความยุติธรรม เปนพื้นฐานในการพิจารณา จึงจะเกิดประโยชนแกองคกรอยางแทจริง และ
นําไปสูความสําเร็จของนโยบายตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเมื่อผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ พบวาการที่จะศึกษาการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) นั้นตองอาศัยลักษณะปจจัยดานการปฏิบัติงาน เปนตัวแปรอิสระประกอบดวย
ปจจัย 5 ดาน ไดแก ปจจัยดานวัตถุประสงคของนโยบาย ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดานระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน และดานมาตรการในการให
คุณใหโทษ ซึ่งมีผลตอตัวแปรตาม ไดแกความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไปปฏิบัติ ซึ่งผูวิจัยเลือกใชแนวคิด และตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลของ วรเดช จันทรศร ที่ยึดหลักที่วา
นโยบายที่ประสบความสําเร็จจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและภารกิจที่ชัดเจน มีการมอบหมายงาน
และกํ าหนดมาตรฐานการทํ างานให แ ก ห น ว ยย อยต างๆขององค การอย างเด น ชั ด มี ร ะบบวั ด ผลการ
ปฏิบัติงานที่สมบูรณ จะสงผลใหการใชระบบการใหคุณใหโทษเปนไปอยางเปนธรรม (วรเดช จันทรศร,
2556, หนา 130) ซึ่งสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด ดังภาพ
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แผนภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงคของนโยบาย
การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ความสําเร็จของการนํานโยบาย
ปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินไปปฏิบัติ

ระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน

มาตรการในการใหคุณใหโทษ

2.7 สมมติฐานการวิจัย
ความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ กับธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน) อยูในระดับมาก

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 แนวทางการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ศึกษากรณี
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จากปญหาการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติ ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา เพื่อใหทราบวาปจจัยที่เกิดขึ้นนั้นมีปจจั ยอะไรบางที่สงผลกระทบตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อจะนําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข
ป ญหาในการปฏิ บั ติ งาน โดยได ศึก ษาวิ จั ย ในลั ก ษณะของการวิ จั ย แบบผสม คื อการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(qualitative research) และเชิงปริมาณ (quantitative research) ดังตอไปนี้
3.2 พื้นที่และประชากรทางการวิจัย
3.2.1 พื้นที่ทางการวิจัย
พื้นที่ที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ คือ ศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา สํานักงาน
ใหญ และศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ที่ตั้งอยูในแตละสํานักธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2.2 ประชากรทางการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มีสวนรวมในการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไปปฏิบัติ ไดแก กลุมพนักงานศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ที่อยูในสํานักธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 181 คน
3.2.3 กลุมตัวอยางการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดคํานวณกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร Krejcie & Morgan

n =

x² Np (1 - p)
e² (N–1)+ x² p(1 – p)

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ระดับความคลาดเคลือ่ นของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได
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x² = คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมัน่ 95% (x²=3.841)
p = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร (p=0.5)

n

=

3.841x181x0.5x0.5
= 123.2442
(.05)² x (181-1)+3.841 x 0.5x0.5
เพื่อใหงานวิจัยนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้นจึงเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางเทากับจํานวน 125 คน
แนวคําถามที่ใชกับแบบสอบถามของพนักงาน มีดังนี้ คือ
1) วัตถุประสงคนโยบาย
2) การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
3) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4) ระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน
5) มาตรการในการใหคุณใหโทษ
6) ความสําเร็จของนโยบาย
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจะใชการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (in-depth interview)
โดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) หรือ แบบใชวิจารณญาณ (judgment
sampling) โดยผูวิจัยไดแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
2.1 บุคลากรซึ่งเปนผูบริหาร จํานวน 2 คน ดังนี้
1) สุพรัตน ยังมณี ผูบริหารศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา (Assistance Vice
President) AVP ดูแลสวนงานดานเอกสารสินคาเขาและโอนเงินไปตางประเทศ
2) สุปารดี จันทะรัตน ผูบริหารศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา (Assistance
Vice President) AVP ดูแลสวนงานดานเอกสารสินคาออก
2.2 บุคลากรซึง่ เปนผูบริหาร จํานวน 1 คน ดังนี้
1) คมษร เปรมสุข กรรมการบริษัทเออีชี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จําหนายเคมีภัณฑ
เพื่อใชในอุตสาหกรรม ลูกคาผูใชบริการกับธนาคาร และมีการทําธุรกรรมดานตางประเทศอยางสม่ําเสมอ
2.3 บุคลากรซึ่งเปนผูบริหาร จํานวน 1 คน ดังนี้
1) ปรัชญา เพิ่มทองคํา ผูเชี่ยวชาญดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ นักวิชาการ
และผูอํานวยการฝายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ดังนี้
1) แบบสัมภาษณ แบงเปน 3 ชุด ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
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ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ ผูบริหารศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ประกอบดวย
หัวขอในการสัมภาษณดังตอไปนี้
ความคิ ด เห็ น ต อ นโยบายป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ
ความสําเร็จของนโยบาย ไดแก วัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนเพียงใด การกําหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนหรือไม ระบบการวัดผลและมาตรการ
ในการใหคุณใหโทษมีความยุติธรรมหรือไม ตลอดจนปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะ
ตางๆ
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ ลูกคาผูมาใชบริการทําธุรกรรมกับธนาคาร แบบสัมภาษณ
ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว และความถูกตองจากการไดรับบริการเมื่อมีการ
นํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชกับธนาคาร การใหขอมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่
ตองเตรียมลวงหนาในการทําธุรกรรมแตละประเภท พนักงานผูใหบริการ ใหคําแนะนํา และประชาสัมพันธ
ที่ชัดเจน มีความเต็มใจในการใหบริการ สุภาพ มีความซื่อตรง สถานที่ใชบริการมีความสะดวกในการ
เดินทาง สะดวกในการติดตอทําธุรกรรม และขอเสนอแนะอื่นๆ
ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ นักวิชาการผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ แบบ
สัมภาษณประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค
และขอจํากัด ที่เกิดจากการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรค ขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ
และขอเสนอแนะอื่นๆ
2) แบบสอบถาม เปน แบบสอบถามพนักงานศู นย ปฏิ บัติ การธุ รกิ จส งออกและนํ าเข า
ธนาคารกุรงเทพ จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยเนื้อหา 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข อมู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ต อบแบบสอบถาม ได แก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน มีคําถามรวม 4 ขอ เปนคําถามลักษณะปลายปดใหเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป น คํ าถามด า นป จ จั ย ที่ มีผ ลต อความสํ าเร็ จ ของการนํ านโยบายป องกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติกับธนาคาร ใชมาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล Likert Scale มี 5 ระดับ โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังตอไปนี้
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ตารางที่ 3.1 เกณฑการใหคะแนนแบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale)
ความคิดเห็น

ระดับคะแนน

เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
ปานกลาง
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

5
4
3
2
1

ตารางที่ 3.2 เกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนนหรือคาเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน

4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

แบบสอบถามประกอบดวยคําถามปลายปด จํานวน 31 ขอ แบงออกเปน 6 สวน ไดแก
สวนที่ 1 วัตถุประสงคของนโยบาย
5 ขอ
สวนที่ 2 การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
5 ขอ
สวนที่ 3 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
5 ขอ
สวนที่ 4 ระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน
5 ขอ
สวนที่ 5 มาตรการในการใหคุณใหโทษ
5 ขอ
สวนที่ 6 ความสําเร็จของนโยบาย
6 ขอ
จากนั้นไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาแบบสอบถาม (content validity) และ
ไดดําเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และนําไปทดลองใช (try out) โดยแบบสอบถามทดลองใชกับ
พนักงานศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ จํานวน
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30 คน แลวนําไปหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร ไดเทากับ
0.98 ดังนั้น คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นเพียงพอที่จะนําแบบสอบถามมาใชในการ
ดําเนินการวิจัยได
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิ จัยในครั้งนี้ ผูวิจัย ไดใช การวิ จัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และเชิงปริมาณ
(quantitative research) โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและ
นําเขา ธนาคารกรุงเทพ (จํากัด) มหาชน ขอมูลจากการสัมภาษณลูกคาผูมาใชบริการทําธุรกรรมกับศูนย
ปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ธนาคารกรุงเทพ (จํากัด) มหาชน ขอมูลจากนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ
ดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ และแบบสอบถามพนักงานศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ธนาคาร
กรุงเทพ (จํากัด) มหาชน โดยผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
3.5 การวิเคราะหขอมูล
1) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ แลวนํามาสรุปขอเท็จจริงที่เกี่ยวของของผูบริหาร
ธนาคารและ ลูกคาผูใชบริการของธนาคาร รวมทั้งนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ
2) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณแลวนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร และนําเสนอผลการศึกษาในรูปตารางและ
ค า สถิ ติ พร อ มกั บ คํ า อธิ บ ายเชิ ง พรรณนา และวิ เ คราะห ขอ มู ล จากสถิ ติ โ ดยใช ค า ร อ ยละ ค า เฉลี่ ย ค า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่องการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ศึกษากรณี
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม ซึ่งจะได
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
ส ว นที่ 2 การวิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
4.1 ความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
1. บทสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหาร เรื่องการนํานโยบายปองกันและปรามปราบการ
ฟอกเงินไปปฏิบัติ จํานวน 2 คน
1.1 สุพรัตน ยังมณี Assistance Vice President (AVP) ศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออก
และนําเขา ดูแลสวนงานโอนเงินไปตางประเทศ (International Outward Funds Transfer) ธนาคาร
กรุ งเทพ จํ ากัด (มหาชน) สํานั กงานใหญ สัมภาษณ วั นที่ 5 กั นยายน พ.ศ. 2559 ได ใหความเห็ น
เกี่ยวกับนโยบายปองกันและปรามปราบการฟอกเงินไวดังนี้
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันอยาง
มากเพราะการฟอกเงินเปนอาชญากรรมที่มีผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศ นโยบายปจจุบั นมีการกํ าหนดหน าที่ของแตละหน วยงานอยางชัดเจน รวมถึ งบทลงโทษแก
ผูกระทําความผิดดวย โดยมีจุดแข็งของนโยบายคือเปนการสกัดกระบวนการฟอกเงิน ไมใหเงินทุจริตถูก
นําเขาระบบไดโดยสะดวก และไมใหธนาคารในฐานะสถาบันการเงินตกเปนเครื่องมือของกระบวนการ
ฟอกเงิน
การปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนํา เขา ของธนาคาร เมื่อมีการนํานโยบาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชนั้น มีความเห็นวา วัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนตาม
นโยบายของธนาคาร และเป นไปตามกฎหมาย การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มีความ
เหมาะสม มีการแบงความรับผิดชอบ การใชเทคโนโลยีเขามาชวยเหลือ และมีการสอบทาน มาตรฐานใน
การปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอน ของกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินรวมถึงมีระบบ
การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม เพราะมีการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลจาก
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ผูบริหารของธนาคาร หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกอยางต อเนื่อง สวนในเรื่องมาตรการใน
การใหคุณใหโทษนั้น มีความยุติธรรม เปนไปตามหลักเกณฑและกระบวนการตามที่ธนาคารไดกําหนดไว
ส ว นด า นบุ ค ลากรเห็ น ว า พนั ก งานในศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารธุ ร กิ จ ส ง ออกและนํ า เข า มี ก ารปฏิ บั ติ ง านตาม
ขอกําหนดที่ธนาคารมีมาตรการไวไดอยางเหมาะสม ทั้ งนี้ควรใหทุกคนตื่นตัวในการปฏิบัติอยางจริงจัง
พรอมใหขอเสนอแนะในการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติวา เนื่องจากการฟอกเงินมีขบวนการและวิธีการ
ที่แปลกใหมขึ้นเรื่อยๆ มีความซับซอน จึงตองใชความสามารถในการวิเคราะหถึงขอบงชี้ของธุรกรรมที่นา
สงสัย และมีเหตุอันควรสงสัย จึงตองมีการฝกอบรมการใหคําแนะนํา การสื่อสารอยางตอเนื่อง
สวนความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ใชอยูในประเทศ
ขณะนี้ เห็นวาสถานการณการฟอกเงินในประเทศไทยปจจุบันทุกภาคสวนมีความตื่นตัวเปนอยางมาก มี
การออกกฎหมายรองรับ มีการปฏิบัติอยางเขมงวดและสม่ําเสมอ จะทําใหประเทศไทยสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑมาตรฐานสากลตอไป และไดใหความเห็นเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในประเทศไทยสําหรับธนาคารวา การฟอกเงินเปนความผิดที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและภาพลักษณของ
ประเทศ โดยภาคธนาคารมีความเสี่ยงสู งที่จะถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน จึงตองมีมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อทราบขอเท็จจริงของลูกคา และใชมาตรการที่เหมาะสมหรือเขมขนในการตรวจสอบลูกคา
ในแตละระดับ การออกกฎหมายมารองรับที่เพียงพอ สวนประเด็นที่ไทยเคยอยูในบัญ ชีเฝาระวังของ
FATF เปนเพราะไทยไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ประเทศไทยเปนที่จับตามองวาเปนแหลงฟอก
เงินของอาชญากรรมขามชาติ การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินไมเขมขนและรัดกุมเพียงพอ การออก
กฎหมายลาชา และการปฏิบัติของเจาหนาที่ไมเสมอภาคกัน รวมถึงการที่ รัฐบาลไมใหความสําคัญเพราะ
อาจมีผูมีอํานาจไดรับผลกระทบจากบางมาตรการ นอกจากนี้ยังเห็นวาระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ตางชาติที่มีตอการฟอกเงินในธนาคาร และปจจัยที่มีผลตอความเชื่อมั่นมากที่สุดคือธนาคารกรุงเทพ มี
การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีการประเมินจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหนวยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก ซึ่งถือเปนปจจัยหลักที่ไดรับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนตางชาติ
ในดานปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการฟอกเงินในธนาคาร สวนใหญเกิดจากการที่พนักงาน
ใชขอมูลหรือวิเคราะหขอมูลไดไมครบถวน ไมเพียงพอ และบางกรณีอาจกระทบกับธุรกิจบางประเภทของ
ลูกคา สวนปญหาและอุปสรรคในการทํางานของธนาคารในศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา เมื่อ
นํานโยบายดังกลาวมาปฏิบัติ คืออาจเกิดการบริการที่ใชเวลามากขึ้น เพิ่มขั้นตอนการทํางาน และปญหา
จากการที่ลูกคาไมใหขอมูลที่เปนจริงและครบถวน นอกจากนี้ยังมีขอแนะนําสําหรับการฟอกเงินในธนาคาร
สําหรับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวธนาคารเองไววา ตองศึกษากฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
การฟอกเงิน โดยมีการวางนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน แบงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ มี
การตรวจสอบและควบคุมตามขั้นตอน มีการสื่อสารใหพนักงานเจาหนาที่ทุกระดับชั้นใหเขาใจและอบรม
อยางตอเนื่อง รวมถึงยกตัวอยางที่เห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น

69
จากการสัมภาษณ สุพรัตน ยังมณี มีความเห็นโดยสรุปไดดังนี้ การฟอกเงินเปนอาชญากรรมที่มี
ผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ธนาคารในฐานะสถาบันการเงินตองปฏิบัติ
หน าที่ต ามนโยบายปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ดั งกล าวอย างเคร งครั ด ตามหลักเกณฑ ศู น ย
ปฏิ บัติ การธุร กิจ ส งออกและนําเข าของธนาคารกรุ งเทพ ไดนํ านโยบายดังกลาวมาปฏิ บัติ โดยกํ าหนด
วั ต ถุ ป ระสงค น โยบายอย า งชั ด เจนตามกฎหมายและระเบี ย บของธนาคาร การกํ า หนดภารกิ จ และ
มอบหมายงาน และมาตรฐานในการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑของนโยบาย รวมถึงมี
การประเมินผล และมาตรการการใหคุณใหโทษที่เหมาะสม มีการตรวจสอบจากผูบริหารอยางตอเนื่อง
สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามนโยบายนี้คือ ทําใหการบริการตองใชเวลามากขึ้นเพราะ
ตองตรวจเอกสารเพิ่มเติม และลูกคาอาจไมใหขอมูลที่เปนจริง ดังนั้นจึงตองมีการฝกอบรมพนักงานอยาง
ตอเนื่อง เพื่อมิใหธนาคารตองตกเปนเครื่องมือของอาชญากรรมการฟอกเงินที่พัฒนาขึ้นอยางตลอดเวลา
1.2 สุปราดี จันทนะรัตน Assistance Vice President (AVP) ศูนยปฏิบัติการธุรกิจ
สงออกและนําเขา ดูแลสวนงานเอกสารสินคาออก ธนาคารกรุงเทพ (จํากัด) สํานักงานใหญ สัมภาษณ
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2559 ไดใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวา
นโยบายดังกลาวมีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เนื่องจากเปนนโยบายที่ทั่วโลกได
ตระหนักถึงความสําคัญ และเมื่อนํานโยบายไปปฏิบัติแลว เห็นวานโยบายมีขอดี คือกระตุนใหเกิดการคิด
หาแนวทางปองกันที่จะไมใหธนาคารเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ หรือเปนเครื่องมือในการฟอกเงิน แต
มี ข อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ คื อ ขาดเครื่ อ งมื อ หรื อ ข อ มู ล สนั บ สนุ น ในการตรวจสอบแหล ง ที่ มาที่ ไปของ
กระบวนการทางการเงิน สําหรับการปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา เมื่อมีการนํา
นโยบายมาใชนั้นเห็นวา วัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจน มีการประเทศและปรับปรุงขอมูลโดย
ฝายกํากับดูแลการฟอกเงินของธนาคาร การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มีความเหมาะสม มี
การพัฒนาระบบและแนวทางการพิ จารณาความเสี่ ยงของแตละสายงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
เปนไปตามขั้นตอน มีการพิจารณาตั้งแตขั้นตอนเริ่ มตนจนถึงการสงงานออกจากธนาคาร ระบบการ
วัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการพิจารณาประเมินผลจากหนวยงานฝายกํากับดูแลการฟอกเงิน
ของธนาคารเปนผูกําหนดและพิจารณา สวนดานบุคลากรเห็นวา พนักงานในศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออก
และนําเขา มีการปฏิบัติการที่พิจารณากลั่นกรองขาดประสบการณในการทํางานและเสนอการพิจารณา
ผานหัวหนางานโดยลําดับ พรอมกันนี้ไดเสนอแนะการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติวา การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาและการปฏิบัติการที่ชัดเจน
จะทําใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองและเหมาะสม
สําหรับความเห็นเกี่ยวกับนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ กับธนาคาร
กรุงเทพ เห็นวาสถานการณการฟอกเงินในประเทศไทยปจจุบันยังนาเปนหวงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต่ําทั่วโลก มีผลใหสถานการณการฟอกเงินทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และในอนาคตจะมีวิวัฒนาการที่
ซับซอนเขาสูสถาบันทางการเงินในทุกรูปแบบ การปองกันการฟอกเงินในประเทศไทยสําหรับธนาคารนั้น
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การเปดตลาดในระบบออนไลน และการแขงขันของสถาบันการเงินจะสงผลใหมีชองโหว ทําใหเกิดการ
ฟอกเงินเขาสูระบบไดงายขึ้น สวนประเด็นที่ไทยเคยอยูในบัญชีเฝาระวังของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อ
ดําเนินมาตรการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) ในชวงที่ผานมาประเทศไทยเปนประเทศเปดที่มีความ
เจริญอยางรวดเร็ว จนไมทันไดวางนโยบายในการปองกันจึงตกเปนเปาหมายมากกวาประเทศอื่นๆใน
ภูมิภาคเดีย วกัน อย างไรก็ ตามในเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนต างชาติ เห็ นวาธนาคารอยูในระดั บ
ธนาคารชั้นนํ าของประเทศ จึงไดรั บความเชื่อใจจากตางชาติมาเป นลําดับว าจะมีการวางมาตรการที่
เหมาะสมไว แ ล ว ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ คื อ ระบบการตรวจสอบและคั ด กรองของธนาคาร ทั้ งนี้ ป ญ หาและ
อุปสรรคที่เกิดจากการฟอกเงินในธนาคารมีสาเหตุมาจากปริมาณงานและความเรงดวนในการใหบริการ
ทําใหการพิจารณาตรวจสอบมีไมเพียงพอ
สวนปญหาและอุป สรรคในการทํางานของศูนย ปฏิ บัติ การธุ รกิจ สงออกและนํ าเขาเมื่ อนํ า
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาปฏิบัติ เห็นวาทําให เกิดปญหาคอขวดในการใหบริการ
ลูกคา และการพัฒนาวิธีการฟอกเงินที่แนบเนียนขึ้น ทําใหพิจารณายากขึ้น รวมถึงระบบยังไมสามารถ
ตรวจสอบไดครบทุกจุดจึงตองใชการพิจารณาของพนักงานเปนหลักทําใหเกิดความลาชาตอการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ไดใหขอแนะนําเกี่ยวกับการฟอกเงินสําหรับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และธนาคารวา ควรจะมีระบบการ
ตรวจสอบหรือการแบงปนขอมูลที่เปนขอมูลกลางของทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินที่เชื่อมตอกัน
ประสานและสอดรับกันทั้งประเทศ และมีหนวยงานวิเคราะหใหคําปรึกษาของรัฐบาลดวย
จากการสัมภาษณ สุปารดี จันทนะรัตน มีความเห็นโดยสรุปไดวา นโยบายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น เป น นโยบายที่ ทั่ว โลกต องตระหนั กถึ ง ความสํ าคั ญ การปฏิ บั ติ ง านในศู น ย
ปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขาของธนาคารกรุงเทพ เมื่อมีการนํานโยบายดังกลาวมาปฏิบัติ ธนาคารได
มีการกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายที่ชัดเจน การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ระบบการวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการใหคุณใหโทษ เปนไปตาม
ขั้นตอนอยางเหมาะสม มีการควบคุมจากผูบริหาร และหนวยงานของธนาคาร ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน คือเกิดความลาชาในการพิจารณาลูกคา เนื่องจากมีการพัฒนาวิธีการฟอกเงินให
แนบเนียนขึ้น และเสนอแนะวาธนาคารควรมีระบบการตรวจสอบขอมูลระหวางธนาคารดวยกันเอง รวมถึง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เชื่อมโยงกันเพื่อการวิเคราะหขอมูลไดดียิ่งขึ้น
2. บทสัมภาษณลูกคาผูใ ชบริการธุรกรรมดานตางประเทศกับธนาคาร
คมษร เปรมสุข กรรมการบริษัทเออีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนบริษัทนําเขาเคมีภัณฑ
เพื่อใชในอุตสาหกรรม มีการทําธุรกรรมดานตางประเทศอยางสม่ําเสมอ ไดใหสัมภาษณวันที่ 12 กันยายน
พ.ศ. 2559 มีความเห็นเกีย่ วกับนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวา
บริ การที่ ได รั บ มี ความสะดวก รวดเร็ ว และมี ความถูกต อง ครบถ ว นสมบู ร ณ พนั กงานผู
ใหบริการมีความเต็มใจในการใหบริการเปนอยางดี มีการใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว รวมทั้งเอกสาร
และหลักฐานที่จะตองใชในการทําธุรกรรมแตละครั้ง ซึ่งจะตองเตรียมลวงหนา มีการใหคําแนะนําและ
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ประชาสัมพันธเกี่ยวกับเนื้อหาและประโยชนของนโยบาย วามีความเกี่ยวของกับลูกคาอยางไร และเหตุใด
จึงตองมีการขอหลักฐานและเอกสารบางอยางเพิ่มเติมเพื่อแสดงตัวตนเกี่ยวกับลูกคา และเห็นวาพนักงาน
ของศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ของธนาคารกรุงเทพ มีความเต็มใจในการใหบริการเปนอยาง
มาก สามารถปรึกษาและขอคําแนะนําในการทําธุรกรรมดานตางประเทศไดเปนอยางดี มีความสุภาพ
และซื่อตรงในการใหบริการ สถานที่ตั้งมีความสะดวกในการติดตอและการเดินทาง สามารถสั งเกตไดงาย
ใกลแหลงคมนาคม นอกจากนี้เห็นวานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนประโยชนกับลูกคา
ผู ใช บ ริ ก ารและประชาชนทั่ ว ไป ทํ า ให ทราบที่ ม าและความเสี ย หายซึ่ งเกิ ด จากการฟอกเงิ น ทั้ งนี้ มี
ความเห็นวา ลูกคาผูใชบริการสวนใหญทั้งในฐานะนิติบุคคล บริษัทห างราน หรือบุคคลธรรมดา ยังไม
ทราบขอมูลเชิงลึก เกี่ยวกับนโยบายนี้ จึงไมสามารถใหความคิดในบางเรื่องที่เกี่ยวของกับนโยบายได
จากการสัมภาษณ คมษร เปรมสุข ลูกคาผูใชบริการ มีความเห็นโดยสรุปดังนี้คือ ลูกคามี
ความคิ ดเห็น ว าจากการที่ธ นาคารนํ านโยบายป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ นมาปฏิ บัติ ลู กคายั ง
สามารถใชบริการไดตามปกติ โดยยังไดรับความสะดวกรวดเร็ว และถูกตอง พนักงานของศูนยปฏิบัติการ
ธุรกิจสงออกและนําเขา ใหบริการดานขอมูล เอกสารและคําแนะนําที่ชัดเจน ทั้งนี้เห็นวานโยบายดังกลาว
เปนประโยชนมากสําหรับ ลูกคาและประชาชนทั่วไป แตไมทราบรายละเอี ยดเชิ งลึก ในบางเรื่ องของ
นโยบาย
3. บทสัมภาษณนักวิชาการผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ปรั ช ญา เพิ่ ม ทองคํ า นั ก วิ ช าการและผู อํ า นวยการฝ า ยพั ฒ นาโอกาสทางธุ ร กิ จ สถาบั น
วิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อม ผูเ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกั บการนํ านโยบายไปปฏิ บัติ สั มภาษณ วัน ที่ 3
ตุลาคม พ.ศ.2559 ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติไววา การนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ
การผลักดันใหนโยบายไดรับการรับรูเขาใจ ยอมรับ และสรางทัศนคติที่ดีตอผูปฏิบัติตามนโยบาย และผู
ไดรับผลจากนโยบาย อันจะเปนเครื่องมือที่ทําใหนโยบายไดรับความสําเร็จในที่สุด ในการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ ผูมอบและผูรับนโยบายจะตองมีความชัดเจนเรื่ององคประกอบนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูรับนโยบายจะตองเขาใจ และสามารถแปลความหมายของนโยบายไดอยางถูกตอง เพื่อที่จะทําใหการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความสําเร็จ นอกจากนี้ไดใหความเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอจํากัดที่
เกิ ดขึ้ นจากการนํ านโยบายไปปฏิ บัติ ไว ดังนี้คือ การที่น โยบายนั้ นไมไดมาจากรากฐานความต องการที่
แทจริงของหน วยงาน หัวหนาหนว ยปฏิบัติ ไมไดใหการสนับสนุ น นโยบายเทาที่ ควร รวมถึงสมาชิกใน
องคการหรือหนวยปฏิบัติทําการตอตาน เพราะเสียผลประโยชน ไมเห็นดวยกับสาระหรือวิธีปฏิบัติใน
นโยบาย ขาดความรูความเขาใจวาจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นอยางไร โดยไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการส
เนอแนะแนวทางในการแกไขป ญหา อุปสรรค และขอจํ ากัดที่ เกิดขึ้น จากการนํานโยบายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติไววาจะตองจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ จัดการเรื่องการตีความนโยบาย
ใหชัดเจนและสอดคลองกับผูกําหนดนโยบาย มีแนวทางการปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ตลอดจน
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มีการสรางกิจกรรมใหผูปฏิบัติไดเกิดความสมัครใจที่จะปฏิบัติเพื่อสรางพลังแหงความมุงมั่นในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย
จากการสัมภาษณ ปรัชญา เพิ่มทองคํา นักวิชาการผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
มีความเห็นโดยสรุปคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูมอบและผูรับนโยบายตองเขาใจนโยบายอยางชัดเจนจึง
จะเกิดความสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคคือการที่นโยบายไมใชความตองการของหนวยงาน หัวหนางานไม
สนับสนุน สมาชิกในองคการตอตานเพราะเสียผลประโยชน แนวทางแกไขปญหาควรตีความนโยบายให
ชัดเจนและสรางกิจกรรมใหเกิดความสมัครใจปฏิบัติตามนโยบาย
4.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไปปฏิบัติ
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง คือ พนักงานศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในสํานักธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 125 คน
ไดรับแบบสอบถามคืน มาทั้งสิ้ น 125 คน คิดเปน รอยละ 100 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสอบถามไป
ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณการทํางาน วิเคราะหโดยการหาคา รอยละ ดังแสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จํานวน และรอยละ ของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน

ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. ประสบการณการทํางาน

จํานวน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
21 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
51 - 60 ป
รวม
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
1 - 10 ป
11 - 20 ป
21 - 30 ป
31 - 40 ป
รวม

39
86
125
51
8
47
19
125
0
104
21
125
56
15
45
9
125

รอยละ
31.20
68.80
100.00
40.80
6.40
37.60
15.20
100.00
0.00
83.20
16.80
100.00
44.80
12.00
36.00
7.20
100.00

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 125 คน
สามารถอธิบายไดดังนี้
เพศ พบวาพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 86 คน คิด
เปนรอยละ 68 .80 และเปนเพศชาย จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 31.20
อายุ พบวาพนักงานที่ต อบแบบสอบถาม สว นใหญ มีอายุระหวาง 21-30 ป มากที่สุ ด
จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 40.80 รองลงมามีอายุ 41-50 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 37.60
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มีอายุ 51-60 ป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 15.20 และมีอายุ 31-40 นอยที่สุด จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 6.40
ระดับการศึกษา พบวา พนักงานที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มากที่สุด จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 83.20 มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิด
เปนรอยละ 16.80 และไมพบพนักงานที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
ประสบการณการทํางาน พบวาพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีประสบการณการ
ทํางานอยูระหวาง 1-10 ป มากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 44.80 รองลงมา 21-30 ป จํานวน
21-30 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 36.00 11-20 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.00 และมี
ประสบการณการทํางานอยูระหวาง 31-40 ป นอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.20
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ไดแก วัตถุประสงคของนโยบาย การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ระบบการวั ด ผลและการประเมิ น ผลงาน มาตรการในการให คุณ ให โ ทษ และความสํ าเร็ จ ของการนํ า
นโยบายไปปฏิบัติ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 – 4.7
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ตารางที่ 4.2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติดานวัตถุประสงคของนโยบาย

วัตถุประสงคของนโยบาย

X̅

S.D.

ระดับคะแนน

1. ผู ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
นโยบาย
2. ธนาคารกําหนดวัตถุประสงคของนโยบาย
อยางชัดเจน
3. ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวัตถุประสงค
ที่ธนาคารกําหนด
4. วัตถุประสงคของนโยบายสามารถนําไป
ปฏิบัติไดจริง
5. วัตถุประสงคของนโยบายสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานของธนาคาร

4.06

0.749

มาก

4.15

0.685

มาก

3.96

0.734

มาก

3.92

0.848

มาก

3.98

0.852

มาก

รวม

4.01

0.773

มาก

จากตารางที่ 4.2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไปปฏิบัติ ดานวัตถุประสงคของนโยบาย โดยรวมอยูในระดับมาก ( X̅ =4.01) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ดานวัตถุประสงคของนโยบายอยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยธนาคารกําหนดวัตถุประสงคนโยบายอยางชัดเจน อยูในระดับสูงที่สุด (X̅ =4.15)
รองลงมาคือ ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย (X̅ =4.06) วัตถุประสงคของนโยบายสอคลองกับ
แผนปฏิบัติงานของธนาคาร (X̅ =3.98) ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวัตถุประสงคที่ธนาคารกําหนด
(X̅ =3.96) และวัตถุประสงคของนโยบายสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง (X̅ =3.92) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
ดานการกําหนดภารกิจในการมอบหมายงาน

การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน

X̅

S.D.

ระดับคะแนน

1. ธนาคารกําหนดหนวยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ
นโยบายอยางชัดเจน
2. หนวยงานรับผิดชอบมีสายการบังคับบัญชา
ที่ชัดเจน
3. ผูบริหารเขาใจในการปฏิบัติงานและให
ความชวยเหลือเปนอยางดี
4. ผูบริหารมีการกระจายอํานาจตัดสินใจ
ใหแกผมู ีหนาที่รับผิดชอบ
5. ผูมีหนาที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงาน

4.10

0.712

มาก

3.92

0.829

มาก

3.96

0.837

มาก

3.89

0.844

มาก

3.90

0.887

มาก

รวม

3.95

0.822

มาก

จากตารางที่ 4.3 พบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไปปฏิบัติ ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅ =3.95)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ดานการกําหนด
ภารกิจและการมอบหมายงานอยูในระดับมากทุกขอ โดยธนาคารกําหนดหนวยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ
นโยบายอยางชัดเจน อยูในระดับสูงที่สุด (X̅ =4.10) รองลงมาคือ ผูบริหารเขาใจในการปฏิบัติงานและให
ความชวยเหลือเปนอยางดี (X̅ =3.96) หนวยงานรับผิดชอบมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน (X̅ =3.92)
ผูมีหนาที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคของนโยบายที่ธนาคารกําหนดไว (X̅ =3.90)
และผูบริหารมีการกระจายอํานาจตัดสินใจใหแกผูมีหนาที่รับผิดชอบ (X̅ =3.89) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.4 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
ดานมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน

X̅

S.D.

ระดับคะแนน

1. ธนาคารมีการกําหนดระเบียบขอบังคับ
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2. ธนาคารมีการกําหนดกระบวนการปฏิบัติ
งานไวอยางชัดเจน
3. ผูบริหารแจงใหหัวหนางานและผูปฏิบัติ
งานทราบถึงรายละเอียดและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
4. มาตรฐานการทํางานที่หนวยงานกําหนด
เปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถปฏิบัติได
5. ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

4.12

0.799

มาก

4.07

0.785

มาก

3.94

0.776

มาก

3.90

0.856

มาก

3.79

0.864

มาก

รวม

3.96

0.816

มาก

จากตารางที่ 4.4 พบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไปปฏิบัติ ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅ =3.96) เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
อยูในระดับมากทุกขอ โดยธนาคารมีการกําหนดระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติที่ชัดเจน อยูในระดับสูง
ที่สุด (X̅ =4.12) รองลงมาคือ ธนาคารมีการกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน (X̅ =4.07)
ผู บ ริ ห ารแจ ง ให หั ว หน า งานและผู ป ฏิ บั ติ ง านทราบถึ ง รายละเอี ย ดและมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน
(X̅ =3.94) มาตรฐานการทํ า งานที่ ห น ว ยงานกํ าหนดเป น สิ่ งที่ ผู ป ฏิ บั ติ งานทุ ก คนสามารถปฏิ บั ติ ไ ด
(X̅ =3.90) และผูปฏิบั ติงานมีส วนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
(X̅ =3.79) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
ดานระบบการวัดผลและประเมินผลงาน

ระบบการวัดผลและประเมินผลงาน

X̅

S.D.

ระดับคะแนน

1. ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถใหคําปรึกษา
และแนะนําลูกคาเกี่ยวกับนโยบายนี้ได
2. ธนาคารใหอํานาจหัวหนาหนวยงานใน
การประเมินผลผูปฏิบัติงาน
3. หนวยงานประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน
4. หนวยงานประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยใชมาตรฐานเดียวกัน
5. ธนาคารมีการทดสอบความรูของผูปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับนโยบายนี้อยางตอเนื่อง

3.74

0.851

มาก

3.83

0.780

มาก

3.82

0.804

มาก

3.88

0.829

มาก

3.95

0.812

มาก

รวม

3.84

0.815

มาก

จากตารางที่ 4.5 พบว า ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ดานระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน โดยรวมอยูในระดับ มาก
(X̅ =3.84) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ดาน
ระบบการวัดและประเมินผลงาน อยูในระดับมากทุกขอ โดยธนาคารมีการทดสอบความรูของผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับนโยบายนี้อยางตอเนื่อง อยูในระดับสูงที่สุด (X̅ =3.95) รองลงมา คือ หนวยงานประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยใชมาตรฐานเดียวกัน (X̅ =3.88) ธนาคารใหอํานาจหัวหนาหนวยงานในการประเมินผล
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน (X̅ =3.83) หน ว ยงานประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามความสามารถของผู ป ฏิ บั ติ ง าน
(X̅ =3.82) และผู ปฏิบัติงานสามารถให คําปรึกษาและแนะนําลู กคาเกี่ ยวกับนโยบายนี้ได (X̅ =3.74)
ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.6 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติดานมาตรการในการใหคุณใหโทษ

มาตรการในการใหคุณใหโทษ

X̅

S.D.

ระดับคะแนน

1. ผูปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาตําแหนง
งานตามความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. การพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง
ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของหนวยงาน
มีการกลั่นกรองตามหลักที่ธนาคารกําหนด
3. ผูปฏิบัติงานไดรับคําแนะนําและตักเตือน
ตามลําดับเมื่อทํางานผิดพลาด
4. ผูปฏิบัติงานไดรับคําชมเชยหรือการ
ยอมรับจากหนวยงานเมื่อทํางานได
ตามที่หนวยงานกําหนด
5. การพิจารณาใหคุณใหโทษของหนวยงาน
มีความยุติธรรม

3.67

0.831

มาก

3.73

0.836

มาก

3.84

0.827

มาก

3.82

0.883

มาก

3.77

0.844

มาก

รวม

3.77

0.844

มาก

จากตารางที่ 4.6 พบวาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินไปปฏิบัติ ดานมาตรการในการใหคุณใหโทษ โดยรวมอยูในระดับ มาก (X̅ =3.77) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ดานมาตรการในการ
ใหคุณใหโทษ อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูปฏิบัติงานไดรับคําแนะนําและตักเตือนตามลําดับเมื่อทํางาน
ผิดพลาด อยูในระดับสูงที่สุด (X̅ =3.82) รองลงมาคือ ผูปฏิบัติงานไดรับคําชมเชยหรือการยอมรับจาก
หนวยงานเมื่อทํางานไดตามที่หนวยงานกําหนด (X̅ = 3.82) การพิจารณาใหคุณใหโทษของหนวยงานมี
ความยุติธรรม (X̅̅ =3.77) การพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
หนวยงานมีการกลั่นกรองตามหลักที่ธนาคารกําหนด (X̅ =3.73) และผูปฏิบัติงานไดรับการพิ จารณา
ตําแหนงงานตามความสามารถในการปฏิบัติงาน (X̅ =3.67) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.7 ความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ

ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
1. วัตถุประสงคของนโยบายชัดเจนและ
เปนไปตามกฎหมาย
2. การกําหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน
มีความชัดเจน
3. มาตรฐานในการปฏิบัติงานมีความชัดเจน
และสามารถปฏิบัติได
4. ระบบการประเมินวัดจากผลการปฏิบัติงาน
โดยใชมาตรฐานเดียวกัน
5. มาตรการในการใหคุณใหโทษเปนไป
ตามหลักเกณฑและกระบวนการตามที่
นโยบายกําหนด
6. ธนาคารมีการปรับปรุงการใหบริการที่
เกี่ยวของกับการใชนโยบายเพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
รวม

X̅

S.D.

ระดับคะแนน

4.21

0.776

มากที่สุด

4.02

0.837

มาก

3.96

0.777

มาก

3.94

0.770

มาก

3.91

0.813

มาก

4.06

0.786

มาก

4.02

0.793

มาก

จากตารางที่ 4.7 พบวาความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก (X̅ =4.02) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสําเร็จ ของการนํา
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ดานวัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนและ
เปนไปตามกฎหมาย อยูในระดับมากที่สุด (X̅ =4.21) รองลงมาคือ ธนาคารมีการปรับปรุงการใหบริการ
ที่เกี่ยวของกับการใชนโยบายเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน อยูในระดับ มาก(X̅ =4.06)
การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงานมีความชัดเจน (X̅ =4.02) มาตรฐานในการปฏิบัติงานมีความ
ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได (X̅ =3.96) ระบบการประเมินวัดจากผลการปฏิบัติงานโดยใช มาตรฐาน
เดียวกัน (X̅ =3.94) และมาตรการในการใหคุณใหโทษเปนไปตามหลักเกณฑและกระบวนการตามที่
นโยบายกําหนด (X̅ =3.91) ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการวางแผนและการควบคุมของ
นโยบาย และความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ

ปจจัยการวางแผนและการควบคุม
ของนโยบายปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

ความสัมพันธระหวางปจจัยการวางแผนและ
การควบคุมของนโยบายและความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ

N
วัตถุประสงคของนโยบาย
การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน
มาตรการในการใหคุณใหโทษ
** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01

125
125
125
125
125

Pearson’s
Sig
Correlation (2-tailed) การแปลผล
(r)
0.690
0.000 มีความสัมพันธ
0.713
0.000 มีความสัมพันธ
0.539
0.000 มีความสัมพันธ
0.692
0.000 มีความสัมพันธ
0.714
0.000 มีความสัมพันธ

จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการวางแผนและการควบคุมของ
นโยบายและความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ โดยวิเคราะห
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบวา ปจจัยการ
วางแผนและการควบคุมของนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ของนโยบายป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ไปปฏิ บั ติ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01
สามารถวิเคราะหไดดังตอไปนี้ คือเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยดานมาตรฐานในการใหคุณใหโทษ
มี ค วามสั มพั น ธ กับ ความสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายป อ งกั น และปรามการฟอกเงิ น ไปปฏิ บั ติ มากที่ สุ ด
(r = 0.714) มีคา Sig.(2-tailed = 0.000) รองลงมาคือ ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
(r = 0.713) มีคา Sig.(2-tailed = 0.000) ดานระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน (r = 0.6925) มีคา
Sig.(2-tailed = 0.000) ดานวัตถุประสงคของนโยบาย (r = 0.690) มีคา Sig.(2-tailed = 0.000) และ
ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (r = 0.539) มีคา Sig.(2-tailed = 0.000) ตามลําดับ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดยมีคําถามการวิจัย คือ การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไปปฏิบัติประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด มี ปจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายป องกั น และปราบปรามการฟอกเงิ นไปปฏิบั ติ และป ญหา อุป สรรค และแนวทางในการนํ า
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคืออะไร โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือเพื่อศึกษาระดับ
ความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความสํ าเร็ จ ของการนํ านโยบายป องกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น ไปปฏิบั ติ และเพื่ อศึกษาป ญหา
อุปสรรค และเสนอแนวทางการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ของธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
การวิเคราะหความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัตินี้ ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรอิสระทั้ง 5
ตัวที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ นํามาจากตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยยึด
หลักเหตุผลของ วรเดช จันทรศร ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของนโยบาย 2) การกําหนดภารกิจและ
การมอบหมายงาน 3) มาตรฐานในการปฏิ บั ติ งาน 4) ระบบการวั ด ผลและประเมิ น ผลงาน และ 5)
มาตรการในการใหคุณใหโทษ โดยเปนลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และ
เชิงปริมาณ (quantitative research) ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการนํานโยบายปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น ไปปฏิ บั ติ ศึ ก ษากรณี ธนาคารกรุ ง เทพ จํ า กั ด (มหาชน) เฉพาะศู น ย
ปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรในการวิจัย คือ ผูที่มีสวนรวมในการ
นํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ แบงเปน 4 กลุมไดแก ผูบริหารศูนยปฏิบัติการ
ธุรกิจสงออกและนําเขา ลูกคาผูใชบริการทําธุรกรรมกับธนาคาร ผูเชี่ยวชาญดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ
และพนักงานผูปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา โดยการเลือกกลุมตัวอยาง จากกลุม
ผู บ ริ ห ารศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารธุ ร กิ จ ส ง ออกและนํ า เข า ใช วิ ธี สุ ม ตั ว อย า งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) จํานวน 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) จํานวน 1 คน ลูกคาผูใชบริการทําธุรกรรมกับธนาคาร ใชวิธีสุมตัวอยางแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 1 คน และ พนักงานผูปฏิบัติหนาที่ของศูนยปฏิบัติการ
ธุรกิจสงออกและนําเขาที่ปฏิบัติงานในสํานักธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีสุมตัวอยางจากตาราง
ของเครจซี่ และมอร แกน จํ านวน 125 คน จากจํ า นวนทั้ งหมด 181 คน เครื่ อ งมื อที่ ใช ในการวิ จั ย
ประกอบดวย แบบสัมภาษณ จํานวน 3 ชุด โดยสัมภาษณผูบริหารศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา
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ลูกคาผูใชบริการทําธุรกรรมกับธนาคารกรุงเทพ และนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ
และแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด โดยสอบถามพนักงานผูปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและ
นําเขา ใชการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารศูนย
ปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ผูเชี่ยวชาญดานการนํานโยบายไปปฏิบัติลูกคาผูใชบริการทําธุรกรรม
กับธนาคาร และแบบสอบถามพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ของศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา โดย
ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง สวนการจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณ รวบรวมแลวทําการสรุปความคิดเห็นและขอเท็จจริงของผูใหสัมภาษณแตละทาน
และวิเ คราะห ขอมูล จากแบบสอบถามที่ส มบูรณ นําไปประมวลผลด วยโปรแกรมสํ าเร็จ รูปสําหรับการ
วิเคราะหขอมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร แลวนําเสนอความคิดเห็นในรูปแบบตารางรอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
5.1 สรุปผลการวิจัย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค คื อ เพื่ อ ศึ ก ษาความสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไปปฏิ บัติ และเพื่อศึ กษาปญหา อุ ปสรรค และเสนอแนวทางการนํานโยบาย
ปองกั นและปราบปรามการฟอกเงิ นไปปฏิ บัติ ของธนาคารกรุ งเทพ จํากั ด (มหาชน) ซึ่งสามารถสรุ ป
ผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
5.1.1 ความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ความสําเร็จของนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อยูในระดับมาก เนื่องจากการที่ธนาคารมีการกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายไวอยางชัดเจน การกําหนด
ภารกิ จและการมอบหมายงาน ได มีการแบ งหนาที่ความรั บผิ ดชอบไว อย า งชัด เจน มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับ ระบบการวัดผลและประเมินผลงาน รวมถึงมาตรการในการใหคุณให
โทษที่เปนไปตามหลักเกณฑของธนาคาร นอกจากนี้ยังสามารถใหบริการแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
แมวานโยบายดังกลาวจะทําใหตองเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และพิจารณารับลูกคาแตละราย
5.1.2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติ
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ มี 5 ดาน ไดแก ปจจัยดานวัตถุประสงคของนโยบาย ดานการกําหนด
ภารกิจและการมอบหมายงาน ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดานระบบการวัดผลและการประเมินผล
งาน และดานมาตรการในการใหคุณใหโทษ ผลการวิจัย สรุปวา ปจจัยทั้ง 5 ดานอยูในระดับมากทุกดาน
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โดยปจจัยดานวัตถุประสงคของนโยบาย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานมาตรในการปฏิบัติงาน ดาน
การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ดานระบบการวัดผลและประเมินผลงาน และดานมาตรการใน
การใหคุณใหโทษ ตามลําดับ
5.1.3 การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการวางแผนและการควบคุมของนโยบายและ
ความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ พบวา ปจจัยการวางแผน
และการควบคุ มของนโยบายป องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน มี ความสั มพัน ธ กับ ความสําเร็ จของ
นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 โดยปจจัยดาน
มาตรฐานในการใหคุณใหโทษมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปรามการฟอก
เงินไปปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ดานระบบการวัดผล
และการประเมินผลงาน ดานวัตถุประสงคของนโยบาย ดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตามลําดับ
5.1.4 ปญหา อุปสรรค และแนวทางในการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไปปฏิบัติ
จากการวิจัยสามารถสรุปไดวา ปญหา อุป สรรค และแนวทางในการนํานโยบายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ ไดแก
1) ปญหาดานแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานมาตรการในการให
คุณให โ ทษ แม จ ะอยู ในระดั บ มาก แต มีคาเฉลี่ ย ต่ํ าสุ ด เมื่ อเปรี ย บเทีย บกั บ ปจ จั ย ด านอื่ น แนวทางการ
ปรับปรุงคือ ผูบริหารควรพิจารณาการปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ตามความสามารถของพนักงาน
2) ปญหาดานการปฏิบัติงานของพนักงาน เมื่อนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินมาปฏิบัติ ไดแกการที่พนักงานไมสามารถวิเคราะหขอมูลของลูกคาไดครบถวนภายในเวลาจํากัด เพราะ
อาจมี ผ ลกระทบต อธุ ร กิ จ ของลู กค า ส งผลให การบริ การล าช า จากขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ งานที่ เ พิ่ มขึ้ น
นอกจากนี้ พนักงานยังต องพิจ ารณาในการรับลู กคา และการทําธุ รกรรมอยางละเอี ยดรอบคอบ แนว
ทางการพัฒนาคือ ควรจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
3) ปญหาเกี่ย วกับนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิ น ไดแก ปญหาจากการที่
ลูกค าไม ได ให ขอมู ล ที่ แท จ ริ งและครบถ ว น เพราะเกรงจะมี ผ ลกระทบต อธุ ร กิ จ และป ญหาจากการที่
รูปแบบอาชญากรรมการฟอกเงินมีวิวัฒนาการที่ซับซอนขึ้นเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากทาง
ราชการ แนวทางการปรับปรุงคือ ควรศึกษานโยบายการฟอกเงินอยางจริงจังเพื่อใหทันตอเหตุการณ
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไปปฏิบัติ แตละดานสอดคลองกับแนวคิด ของนักวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
5.2.1 ความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
จากการวิจัยกลาวไดวาความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติ อยูในระดั บมาก จากการศึกษาสถานการณการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในธนาคาร
สําหรับประเทศไทยในปจจุบันเมื่อมองในภาพรวม กลาวไดวา ระบบการปองกัน และปราบปรามฟอกเงิน
ในธนาคารได รั บ การยอมรั บ ว า มี ค วามปลอดภั ย สู ง และน า เชื่ อ ถื อ ในขณะที่ ม าตรการการป อ งกั น
อาชญากรรมฟอกเงินของทางราชการ และกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินของประเทศไทยยังคงตองพัฒนา
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามผูใหสัมภาษณซึ่งเปนผูบริหารของธนาคารยืนยันวาธนาคารไมไดมี ความเสี่ยง
ดานการฟอกเงิน และโดยรวมแลวไมไดรับผลกระทบจากการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินมาปฏิบัติ เพราะธนาคารไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติไวอยางชัดเจน
5.2.2 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไป
ปฏิบัติ
ปจจัยทั้ง 5 ประการที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินไปปฏิบัตกิ ับธนาคาร ไดแก
1) วั ต ถุ ป ระสงค ข องนโยบาย มี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติสอดคลองกับแนวคิดของ Donal S.Van Meter and Carl E.Van Horn,
1975, p. 462 และJeffiry L. Pressman and Aaron Wildavky, 1973, p. 14 (อางถึงใน วรเดช
จัทรศร, 2556, หนา 123) ที่วานโยบายที่จะประสบความสําเร็จจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน
และงานวิจัยของ วัชรินทร สุทธิศัย (2555, บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ ระดับคอนขางมาก คือ ดานความชัดเจนในวัตถุประสงคของนโยบาย โดย
สัมพันธกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และแบบสอบถามความคิดเห็นดังนี้คือ ผูบริหารศูนยปฏิบัติการ
ธุรกิจสงออกและนําเขามีความเห็นสอดคลองกันวา วัตถุประสงคของนโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิ น ของธนาคารมี ค วามชั ด เจนตามกฎหมายและระเบี ย บของธนาคาร พนั กงานมี ความเห็ น ว า
วัตถุประสงคของนโยบายนี้มีความชัดเจนอยูในระดับมาก
2) การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ สอดคลองกับแนวคิดของ Donal S.Van Meter and Carl
E.Van Horn, 1975, p. 4 (อางถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556, หนา 99) ที่เห็นวาภารกิจที่ชัดเจนชวยให
ผูบริหารสรรหาบุคคลไดตามมาตรฐาน และวรเดช จันทรศร (2556, หนา 131) ที่เห็นวา การกําหนด
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ภารกิจและการมอบหมายงาน มีผลตอการกําหนดความรับผิดชอบของแตละฝายใหสัมพันธกัน ดังขอมูล
ที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขาของธนาคารที่วา การกําหนดภารกิจ
และการมอบหมายงานมีการแบงความรับผิดชอบอยางชัดเจน และจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
พนักงานมีความเห็นวา การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน อยูใ นระดับมาก
3) มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติกับธนาคาร สอดคลองกับแนวคิดของ Edwards, George C. (1984,
p. 148) ที่วา มาตรฐานของระเบียบปฏิบัติขององคกร มีอิทธิพลอยางสําคัญตอความสําเร็จในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ กอใหเกิดแบบแผนในการปฏิบัติแกเจาหนาที่ขององคกรที่มีขนาดใหญ สอดคลองกับ
แนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2556, หนา 130) ที่วานโยบายที่ประสบความสําเร็จจะตองมีการกําหนด
มาตรฐานในการทํางานใหแกหนวยยอยตางๆขององคการ ดังขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารศูนย
ปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขาของธนาคาร ที่วามาตรฐานในการปฏิบัติงานของพนักงานเปนไปตาม
ขั้ น ตอนของกฎหมายและข อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การฟอกเงิ น และความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานที่ เ ห็ น ว า
มาตรฐานในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
4) ระบบการวัดผลและการประเมินผล มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ สอดคลองกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2556, หนา 131) ที่วา
กระบวนการประเมินผลที่สมบูรณตอเนื่องจะสามารถควบคุมตรวจสอบความกาวหนา แกไขปญหาการนํา
นโยบายไปปฏิบัติได สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณที่วา ระบบการวัดผลและการประเมินผล
งานมีความเหมาะสม มีการตรวจสอบทบทวนจากผูบริหาร และความคิดเห็นของพนักงานที่วา ระบบการ
วัดผลและประเมินผลอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุทธพล เติมสมเกตุ (2554,
บทคัดยอ) ที่ปจจัยดานการประเมินผลมีผลในการการนํานโยบายการเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
ในกองบัญชาการตํารวจนครบาล
5) มารตรการในการใหคุณใหโทษ มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ สอดคลองกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร. (2556, หนา 145) ที่กลาว
วาการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูบริหารตองรูจักใชวิธีจูงใจในเชิงบวก เชน การใหรางวัล ชมเชยหรือและการ
ยอมรับจากสมาชิกคนอื่น และ สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2555, หนา 444) ที่กลาววา ปจจัยสิ่งจูงใจตอผู
ปฏิ บั ติ มีอิ ทธิ พลสํ า คั ญ ต อ ความสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ สั ม พั น ธ กั บ ข อมู ล ที่ ได จ ากการ
สัมภาษณที่วา มาตรฐานในการใหคุณใหโทษ มีความยุติธรรมและเหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑของ
ธนาคาร และพนักงานมีความคิดเห็นวามาตรการในการใหคุณใหโทษ อยูในระดับมาก แตมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยดานอื่น สอดคลองกับงานวิจัยของ ประณยา ชัยรังสี (2556, บทคัดยอ) ที่วา
ปจจัยดานการจูงใจของผูบริหารในการนํานโยบายพัฒนาสังคมไปปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
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5.2.3 ป ญ หา อุ ป สรรค และแนวทางปรั บ ปรุ ง เกี่ ย วกั บ การนํ า นโยบายป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
ในภาพรวมธนาคารกรุงเทพ ไดรับการยอมรับวามีความปลอดภัยสูงและนาเชื่อถือ อยางไรก็
ตามนโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยในปจจุบันกลาวไดวายังจําเปนที่
จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดวยเหตุที่ประเทศไทยยังถูกจั บตาวาเปนแหลงฟอกเงินที่มีความ
เสี่ยงสูง ในขณะที่ผูใหสัมภาษณสวนใหญจากงานวิจัยนี้ยังคงยืนยันสอดคลองกันวา ธนาคารไมไดมีความ
เสี่ยงในดานอาชญากรรมฟอกเงิน และไมไดรับผลกระทบจากกรณีที่ FATF (Financial Action Task
Force) ได เ คยขึ้ น บั ญ ชี ป ระเทศไทยว า มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการเป น แหล ง ฟอกเงิ น เนื่ อ งจากธนาคาร
จําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงมีการใชเทคโนโลยีในการตรวจสอบการทําธุรกรรมที่
มีเหตุอัน ควรสงสัย หรือการไม ยอมเป ดตราสารเครดิ ตในการสั่ งซื้อสิน คา ตลอดจนการปฏิเ สธรั บซื้ อ
เอกสารดานการสงสินคาออก เปนตน ขณะเดียวกันพนักงานตองใชเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในการ
พิจารณาหลักฐานตางๆของลูกคาอยางละเอียดรอบคอบตามนโยบาย เนื่องจากการละเลยหรือไมปฏิบัติ
ตามจะมีบทลงโทษตามกฎหมาย
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีดังนี้
1) ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การที่ พ นั ก งานขาดแรงจู ง ใจและขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
แนวทางในการปรับปรุง ไดแก การพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง รวมถึงเงินพิเศษ หรือโบนัส
ควรยึ ด ถื อ หลั ก ของความยุ ติ ธ รรมตามหลั กธรรมาภิ บ าล เพื่ อเป น ขวั ญ กํ า ลั งใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงาน
2) ปญหาการปฏิบัติงานของพนักงาน แนวทางในการปรับปรุงคือ ควรเพิ่มทักษะ ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยการฝกอบรม เพื่อสงเสริม พัฒนาขีดความสามารถ มีการเตรียมตัวใหพรอม
เสมอ มีเปาหมายที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบ มีแผนงานที่ชัดเจน และมีความมุงมั่น ทุมเทในการปฏิบัติ
หนาที่
3) ปญหาเกี่ยวกับนโยบายปองกั นและปราบปรามการฟอกเงิน แนวทางการปรับปรุ ง
นโยบายสําหรับธนาคาร คือธนาคารควรกําหนดนโยบายที่เหมาะสมชัดเจน สามารถปฏิบัติได พนักงาน
ควรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผูบริหารที่มีอํานาจของธนาคารควรปรับปรุงนโยบาย
รวมถึงกฎระเบียบของธนาคารใหทันตอสถานการณ ควรมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนโยบายนี้ใหลูกคา
ทราบอยางทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการใหบริการ นอกจากนี้ควรมีการศึกษานโยบายนี้อย างสม่ําเสมอ
และควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย เพื่อการตรวจสอบขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.3 ขอเสนอแนะ
การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชกับ
หนวยงานที่ประกอบธุรกิจเปนสถาบันการเงิน ไดแกธนาคารพาณิชยของเอกชน และธนาคารของรัฐ หรือ
ที่มิใชธนาคาร เชน บริษัทเงินทุน บริษัทประกัน สหกรณออมทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร เปนตน ซึ่งมี
การใหบริการแกลูกคาในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการเงิน ตราสาร หรือสินเชื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อ
เปนการสนับสนุนการใชมาตรการทางการเงินที่ถูกตอง เหมาะสม พรอมทั้งกอใหเกิดการปฏิบัติงานให
เปนไปตามกฎหมายและนโยบายปองและปราบปรามการฟอกเงิน เปนการปองกันธนาคารมิใหตกเปน
เครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน อันจะกอใหเกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจอยางยิ่ง ทั้งยังเชื่อมโยงไปสู
การกอการรายระหวางประเทศดวย ธนาคารจึงกําหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ทั้งนี้เพราะธนาคารมีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบาย และเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ยึด
หลักปฏิบัติตามกระบวนการขององคกร และมีมาตรการใหบุคลากรและพนักงานสามารถปฏิบัติงานตาม
นโยบายดังกลาวใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
การที่ ผู บ ริ ห ารที่ มี อํ า นาจให ค วามสํ า คั ญ ในการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น โดย
กํ าหนดให พ นั กงานต องปฏิ บั ติ ต ามนโยบายอย างเคร งครั ด มี ก ารสนั บ สนุ น ส งเสริ ม และฝ ก อบรมให
พนักงานมีความรูและความเขาใจดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอยางเพียงพอ รวมถึงการที่
ผูบริหารกําหนดใหมีระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายตามแนวทางที่สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด จะทําใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การนํ า ประโยชน จ ากงานวิ จั ย นี้ ไ ปปรั บ ใช สามารถทํ า ได โ ดยมี ข อ ควรปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใชในการสนับสนุนนโยบายดังกลาว เชนการ
สร างฐานข อ มู ล ของบุ คคลผู ก ระทํ าความผิ ด ฐานฟอกเงิ น ทั้ ง ในและต า งประเทศ เพื่ อ สามารถนํ า ไป
ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดทุกประเภทและทันตอเหตุการณ รวมถึงการเก็บรักษาขอมูลตามที่
กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ยังสามารถใชเทคโนโลยี ในการจัดใหมีการฝกอบรม เพื่อพัฒนาความรูแก
พนักงาน รวมทั้งกําหนดแนวทางในการลงโทษพนักงานที่ไมปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว จากการศึกษาใน
ครั้งนี้สามารถสรุปขอเสนอแนะเปน 3 ประเด็น ดังนี้ คือ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
จากงานวิจัยนี้เมื่อพิจารณาตามปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถ
เสนอแนะแนวทางแกไขไดดังตอไปนี้
1) ปจจัยดานวัตถุประสงคของนโยบาย ผูบริหารควรกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายให
ชัดเจน สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานของธนาคาร เพื่อใหเกิดความเขาใจนโยบาย มองเห็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานรวมกันอยางชัดเจน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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2) ป จ จั ย ด า นการกํ าหนดภารกิ จ การมอบหมายงาน ผู บ ริ ห ารควรกํ า หนดหน ว ยงานที่
รับผิดชอบนโยบายใหชัดเจน และมอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชา นอกจากนี้ควรชวยใหความ
ชวยเหลือในการแกไขปญหา แนะนํา และสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
3) ปจจัยดานมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผูบริหารควรเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย แจงรายละเอียดใหผูปฏิบัติงานทราบเพื่อใหเกิด
ความเขาใจ
4) ปจจัยดานระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน ผูบริหารควรกําหนดใหมีการทดสอบ
ความรูของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายนี้อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ทันตอเหตุการณ
และสถานการณ ที่เ ปลี่ ย นแปลงไปอย างรวดเร็ ว ทั้ งนี้ ผู บ ริ ห ารควรประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานโดยใช
มาตรฐานเดียวกัน
5) ปจจัยดานมาตรการในการใหคุณใหโทษ มีขอเสนอแนะคือ ผูบริหารควรยึดหลักความ
ยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ในการพิจารณาตําแหนงงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง รวมถึงการ
พิจารณาคาตอบแทนพิเศษ เงินโบนัส ตามความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อสรางขวัญกําลังใจให แก
พนักงานในการปฏิบัติหนาที่
5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับภาคธนาคาร และสถาบันการเงิน
1) ดานการฝกอบรมและการสื่อสารภายในองคการ ธนาคารควรกําหนดใหมีการฝกอบรม
หลักสูต รเกี่ ยวกับการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น รวมทั้ งมีการสื่อสารขอมูลข าวสารตางๆที่
เกี่ยวของใหแกผูบริหารและพนักงานทุกคนตามความจําเปนและเหมาะสม มีการประเมินผลการฝกอบรม
เพือ่ ใหแนใจวาผูบริหารมีความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันการฟอกเงินอยางเพียงพอและสามารถนําไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสายทรัพยากรบุคคลควรกําหนดใหมีการทบทวนความรู และ
การทดสอบ ด านการฟอกเงิ น อย างต อเนื่ อง อย างน อยทุ ก 2 ป หรื อเมื่ อมีการเปลี่ ย นแปลงกฎหมาย
กฎเกณฑและขอกําหนดของทางราชการ เพื่อสรางทักษะใหแกพนักงานในการพิจารณารับลูกคา การ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบขอเท็จจริงของลูกคาไดอยางถูกตอง
2) ดานการสอบทานและตรวจสอบโดยหนวยงานอิสระ ธนาคารควรกําหนดใหมีหนวยงาน
อิสระ ทําหนาที่ประเมินความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับนโยบายปองกัน
การฟอกเงินของธนาคาร และรายงานผลใหผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการทราบอยางสม่ําเสมอ
เนื่องจากผูบริหารมีหนาที่ควบคุมดูแลหนวยงานในความรับผิดชอบ มีวิธีปฏิบัติงาน การประเมินและ
บริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงควบคุมการดําเนินงานดานการ
ปองกันการฟอกเงินสําหรับหนวยงานในความรับผิดชอบใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย
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5.3.3 ขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
1) ภาครัฐและหนวยงานราชการ ควรมีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับ ประกอบ
คําอธิบายขั้นตอนการบังคับใชกฎหมายพรอมบทลงโทษที่ชัดเจน เขาใจงาย และควรมีการแกไขปรับปรุง
ขอมูลใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ ทั้งนี้หนวยงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสถาบันการเงิน
ทุ ก แห งควรร ว มมื อ กั น พั ฒ นาความรู และทั กษะการสื บ สวนข อ มู ล อยู เ สมอในรู ป แบบของการจั ด การ
ฝกอบรมร วมกัน ระหว างหน วยงานราชการภาครั ฐ ภาคธนาคาร รวมถึงภาคประชาชน เพื่ อเปน การ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานในการจัดทําฐานขอมูลรวมกัน และยังสามารถขอความรวมมือไปยัง
หนวยงานในระดับสากลไดอีกดวย เนื่องจากการกออา๙ญากรรมการฟอกเงินมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
อยูตลอดเวลา
2) หนวยงานทุกภาคสวนไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปควรรวมมือกันใน
การสรางจิตสํานึกดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหแกประชาชนทั่วไป เชน การแจงเบาะแส
เกี่ยวกับการฟอกเงิน การปองกัน และวิธีการตัดวงจรการฟอกเงินกรณีถูกหลอกลวง หรือถูกจางวานให
เปดบัญชีธนาคาร เปนตน
จะเห็นไดวา จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่สงผลกระทบตอการฟอก
เงิน ทําใหประเทศไทยตกเปนเปาหมายสําคัญที่เหมาะอยางยิ่งสําหรับอาชญากรนักฟอกเงินจากนานา
ประเทศทั่วโลก ดวยเหตุนี้การฟอกเงินจึงเปนภัยคุกคามตอเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงของ
ประเทศไทย รวมถึงระบบเศรษฐกิจ และสถาบันการเงินในประเทศดวย สําหรับธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ซึ่งไดรับการพิจารณาวาปลอดภัยและมั่นคงในเรื่องของการปองกันการฟอกเงิน เนื่องมาจากการ
บังคับใชขอกฎหมายตามมาตรฐานสากลอยางเขมงวด นอกจากนี้ยังมีการเฝาระวังและกํากับดูแลอยาง
ใกล ชิด โดยธนาคารแหงประเทศไทย รวมถึ งนโยบายปองกั นและปราบปรามการฟอกเงิ นภายในของ
ธนาคารเอง ถึงแมตองเสี่ยงกับจํ านวนลูกคาที่อาจลดลงจากการแข งขันทางธุรกิจ จนอาจส งผลใหไม
สามารถปองกันการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงตองปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและขอบังคับเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงระบบสารสนเทศที่ตอง
ทันสมัยอยูตลอดเวลา เนื่องจากคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) จะตอง
เขามาตรวจสอบและประเมินประเทศไทยอีก เพราะการบังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินที่ออนแอไมเขมแข็ง จะทําใหประเทศขาดความนาเชื่อถือ และเปนอุปสรรคในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจการคา โดยเฉพาะอยางยิ่งคือขณะนี้เราไดเปนสวนหนึ่งของ AEC แลว การพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะตองตระหักถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา
นโยบายหรือมาตรการดังกลาวไปปฏิบัติดวย
กลาวโดยสรุปคือ หากธนาคารกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมถึงพนักงานผูปฏิบัติงานในหนวยงาน มี
การนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเครงครัดแลว ก็จะประสบความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถ
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แกไขปญหาการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในธนาคารไดตามวัตถุประสงคของนโยบาย ภายในประเทศ ตามหลัก
สากล ทั้งในปจจุบันและอนาคต
5.4 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) เพื่อใหงานวิจัยในครั้งตอไปสมบูรณยิ่งขึ้น ควรทําการศึกษาตัวแบบดานอื่นซึ่งเปนปจจัย
ที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน ภาวะผูนําของผูบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือปจจัยภายนอกอื่นๆ
2) ควรเพิ่มวิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน เนื่องจากเปนหนวยงานหลักสําคัญที่เปนผูมีสวนในการกําหนดนโยบายนี้ และควรเพิ่มวิธีการ
วิ จั ย โดยใช แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น ของลู ก ค า ผู ใช บ ริ ก ารกั บ ธนาคาร เพื่ อ ธนาคารจะได นํ า ไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงการใหบริการ
3) วิธีการในการวิเคราะห ควรเพิ่มการใชสถิติในการวิเคราะห เชน การหาคาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรแตละตัว การวิเคราะหการถดถอย
4) ควรเพิ่มประชากรกลุมตัวอยางและพื้นที่ โดยการสุมตัวอยางจากพนักงานและผูบริหาร
ในเขตตางจังหวัด และในภาคตางๆ เพื่อใหไดความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น
5) ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางธนาคารของเอกชนและธนาคารของรัฐ เนื่องจากมีแนว
ทางการบริหารที่แตกตางกัน
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แบบสอบถามพนักงาน
เรื่อง

การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย X ลงในชองวาง หรือขอความที่ตรงกับความจริง หรือตรงกับ
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด หรือเติมขอความในชองวางใหไดใจความสมบูรณ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ ( ) 21 - 30 ป
( ) 31 - 40 ป
( ) 41 - 50 ป
( ) 51 - 60 ป
3. ระดับการศึกษา ( ) ต่ํากวาปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี ( )สูงกว า
ปริญญาตรี
4. ประสบการณทํางาน ( ) 1 - 10 ป
( ) 11 - 20 ป
( ) 21 - 30 ป
( ) 31 - 40 ป
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานในการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ขอความ

วัตถุประสงคของนโยบาย
1. ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจเกีย่ วกับนโยบาย
2. ธนาคารกําหนดวัตถุประสงคของนโยบายอยางชัดเจน
3. ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบายที่ธนาคาร
กําหนด
4. วัตถุประสงคของนโยบายสามารถนําไปปฏิบัตไิ ดจริง
5. วัตถุประสงคของนโยบายสอดคลองกับแผนปฏิบตั ิงานของธนาคาร

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง
5

เห็น
ดวย

ปาน
กลาง

ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง

4

3

2

1
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ขอความ

การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน
6. ธนาคารกําหนดหนวยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายอยางชัดเจน
7. หนวยงานรับผิดชอบมีสายการบังคับบัญชาชัดเจน ไมซบั ซอน
8. ผูบริหารเขาใจในการปฏิบตั ิงานและใหความชวยเหลือเปนอยางดี
9. ผูบริหารมีการกระจายอํานาจตัดสินใจใหแกผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบ
10. ผูมีหนาที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานไดตามวัตถุประสงคของ
นโยบายที่ธนาคารกําหนดไว

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
11. ธนาคารมีการกําหนดระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
12. ธนาคารมีการกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน
13. ผูบริหารแจงใหหัวหนางานและผูปฏิบตั ิงานทราบถึงรายละเอียดและ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
14. มาตรฐานการทํางานที่หนวยงานกําหนด เปนสิง่ ที่ผูปฏิบตั ิงานทุกคน
สามารถปฏิบัตไิ ด
15. ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน

ระบบการวัดผลและการประเมินผลงาน
16. ผูปฏิบัติงานทุกคนสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําลูกคาเกี่ยวกับ
นโยบายนีไ้ ด
17. ธนาคารใหอํานาจหัวหนาหนวยงานในการประเมินผลผูปฏิบัติงาน
18. หนวยงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน
19. หนวยงานประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใชมาตรฐานเดียวกัน
20. ธนาคารมีการทดสอบความรูข องผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบายนี้อยาง
ตอเนื่อง

เห็น
ดวย
อยาง
ยิง่
5

เห็น
ดวย

ปาน
กลาง

4

3

ไมเห็น ไมเห็น
ดวย ดวย
อยางยิ่ง
2

1
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ขอความ

เห็น เห็น
ดวย ดวย
อยาง
ยิ่ง
5
4

ปาน
กลาง

3

ไมเห็น ไมเห็น
ดวย ดวย
อยางยิ่ง
2

1

มาตรการในการใหคุณใหโทษ
21. ผูปฏิบัติงานไดรับการพิจารณาตําแหนงงานตามความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
22. การพิจารณาการเลื่อนชั้น เลือ่ นตําแหนงในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของหนวยงานมีการกลั่นกรองตามหลักที่ธนาคารกําหนด
23. ผูปฏิบัติงานไดรับคําแนะนํา และตักเตือนตามลําดับ เมื่อทํางาน
ผิดพลาด
24. ผูปฏิบัติงานไดรับคําชมเชย หรือการยอมรับจากหนวยงาน เมือ่ ทํางาน
ไดตามที่หนวยงานกําหนด
25. การพิจารณาใหคณ
ุ ใหโทษของหนวยงานมีความยุติธรรม

ความสําเร็จของนโยบาย
26. วัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนและเปนไปตามกฎหมาย
27. การกําหนดภารกิจ และการมอบหมายงาน มีความชัดเจน
28. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความชัดเจนและสามารถปฏิบตั ิได
29. ระบบการประเมินวัดจากผลการปฏิบัติงานโดยใชมาตรฐานเดียวกัน
30. มาตรการในการใหคุณใหโทษ เปนไปตามหลักเกณฑ และกระบวนการ
ตามที่นโยบายกําหนด
31. ธนาคารมีการปรับปรุงการใหบริการที่เกี่ยวของกับการใชนโยบาย
เพื่อใหสอดคลอง เหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน

ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ
ผูบริหารศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เรื่อง

การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1.1 ทานเห็นวานโยบายดังกลาวยังมีความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันหรือไม
อยางไร
มีความเหมาะสม เพราะ.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ไมเหมาะสม เพราะ..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1.2 นโยบายดังกลาวเมื่อนําไปปฏิบัติแลว ทานเห็นวา
จุดแข็งของนโยบาย..........................................................................................................
.........................................................................................................................................................…..
ขอจํากัด ปญหาและอุปสรรคของนโยบาย.......................................................................
..............................................................................................................................................................
2. การปฏิบัติงานในศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา เมื่อมีการนํานโยบายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมาใช ทานเห็นวาเหมาะสม หรือควรปรับปรุง
อยางไรบาง
2.1 วัตถุประสงคของนโยบายมีความชัดเจนหรือไมอยางไร...............................................
................................................................................................................................................................
2.2 การกําหนดภารกิจและการมอบหมายงานเหมาะสมหรือไมอยางไร............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 มาตรฐานในการปฏิบัติงานเปนไปตามขั้นตอนหรือไม.................................................
..............................................................................................................................................................
2.4 ระดับการวัดผล และประเมินผลการปฏิบัติงานเหมาสมหรือไม...................................
..............................................................................................................................................................
2.5 มาตรการในการใหคุณใหโทษ มีความยุติธรรมและเหมาะสมหรือไม ..........................
..............................................................................................................................................................
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3.

ดานบุคลากร ทานเห็นวาพนักงานในศูนยปฏิบัติการเหมาะสม เพียงพอหรือไม
3.1 เหมาะสมแลวเพราะ......................................................................................................
3.2 ไมเหมาะสมเพราะ
ควรเพิ่ม..............................................................................................................
ควรลด................................................................................................................
3.3 อื่นๆ.............................................................................................................................

4. ขอเสนอแนะในการนํานโยบายดังกลาวไปปฏิบัติ
............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ
ลูกคาผูมาใชบริการทําธุรกรรม กับศูนยปฏิบัติการธุรกิจสงออกและนําเขา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน)
เรื่อง การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี ธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
1. ทานมีความคิดเห็นอยางไรในการรับบริการ เมื่อธนาคารนํานโยบายปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินมาปฏิบัติ
1.1. ความสะดวก....................................................................................................................
1.2. ความรวดเร็ว...................................................................................................................
1.3. ความถูกตอง....................................................................................................................
2. ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพนักงานผูใหบริการอยางไร
2.1. การใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายดังกลาว
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. การใหขอมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ตองเตรียมลวงหนา...........................................
................................................................................................................................................................
2.3. มีการใหคําแนะนําและประชาสัมพันธที่ชัดเจน...............................................................
................................................................................................................................................................
2.4. มีความเต็มใจในการใหบริการ..........................................................................................
................................................................................................................................................................
2.5. มีความสุภาพ และซื่อตรง................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่รับบริการ
3.1. มีความสะดวกในการติดตอ และการเดินทาง...................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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4. ทานคิดวานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนประโยชนกับทานและประชาชน
หรือไม อยางไร
................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ขอเสนอแนะอื่นๆ
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ
นักวิชาการผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
เรื่อง การนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีธนาคารกรุงเทพ
จํากัด (มหาชน)
1. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ.............……………………………………………………….
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอจํากัด ที่เกิดขึ้นจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ..............
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางในการแกไข ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดที่เกิดขึ้น
จากการนํานโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปปฏิบัติ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. ขอเสนอแนะอื่นๆ ................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
ที่อยูปจจุบัน
สถานที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2536
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน

นางสาวอลิสรา กังวล
16 ตุลาคม 2515
กรุงเทพมหานคร
8/459 หมูบานลัดดาวิลล 5 ถ.บางกรวย-ไทรนอย
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชินี
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พนักงานตางประเทศ

