
 
 

ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการบริหารราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการบริหารราชการสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธ์ิสมดังเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายดังกล่าว  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗/๑ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และ     
มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ    
มาตรา ๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ . ๒๕๕๖ ประกอบกับหนังสือ 
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ มติ อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่    
อ.ก.พ.กระทรวง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๐๘.๓.๑/๔๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้                                                                                                 
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย 
การบริหารราชการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖” 



 ๒

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 1(๑) ระเบียบสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการ

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (๒) ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือประกาศอ่ืนใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 

  ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี  
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 “คณะกรรมการ ปปง.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน 
ในสํานักงาน ปปง. และให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งมาช่วยราชการในสํานักงาน ปปง. 
 “เลขาธิการ ปปง.” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม        
การฟอกเงิน  

 “สํานักงาน ปปง.” หมายความว่า สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  ข้อ ๕ ในการปฏิบัติราชการเมื่อกล่าวถึง 
  (๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้คําย่อว่า “คณะกรรมการ ปปง.”  
 (๒) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ใช้คําย่อว่า “สปง.” หรือ“สํานักงาน ปปง.” 
กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกสํานักงาน ปปง. ตามลําดับ  
 (๓) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้คําย่อว่า “ลปง.” หรือ
“เลขาธิการ ปปง.” กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกสํานักงาน ปปง. ตามลําดับ 

  ข้อ ๖ ให้เลขาธิการ ปปง. รักษาการตามระเบียบน้ี 

 
หมวด ๒ 

การจัดส่วนราชการ 
   

 

 ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการในสํานักงาน ปปง. ใช้อักษรย่อประจําส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑)  สํานักงานเลขานุการกรม  ลก. 
 ๒)  กองกฎหมาย กม. 
 ๓)  กองกํากับและตรวจสอบ กส. 
 ๔)  กองข่าวกรองทางการเงิน ขก. 
 ๕)  กองคดี ๑ คด. ๑ 
 ๖)  กองคดี ๒ คด. ๒ 



 ๓

 ๗)  กองคดี ๓ คด. ๓ 
 ๘)  กองความร่วมมือระหว่างประเทศ คท. 
 ๙)  กองนโยบายและยุทธศาสตร์ นย. 
 ๑๐)  กองบริหารจัดการทรัพย์สิน    บส. 
 ๑๑)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศท. 
 ๑๒)  กลุ่มตรวจสอบภายใน ตน. 
 ๑๓)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พบ. 

 กลุ่มตาม ๑๒) และ ๑๓) รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ ปปง.  

 ข้อ ๘ ให้แบ่งส่วนราชการตามข้อ ๗ และใช้เลขหนังสือประจําส่วนราชการ ดังต่อไปนี้  
  ๑)  สํานักงานเลขานุการกรม    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑ 

 (๑) ส่วนงานเลขาธิการ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ 
  (๒) ส่วนบริหารงานกลาง     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๒ 
 (๓) ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๓ 
 (๔) ส่วนการคลัง       เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๔ 
 (๕) ส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ             เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๕ 
 (๖) ส่วนสื่อสารองค์กร    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๖ 

 ๒)  กองกฎหมาย        เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒ 
 (๑) ส่วนบริหารงานทั่วไป  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๑ 
 (๒) ส่วนนิติการ     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๒ 

 (๓) ส่วนคดีและวินัย      เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๓ 
 (๔) ส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๔ 
 (๕) ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๕ 

  ๓)  กองกํากับและตรวจสอบ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓ 
 (๑) ส่วนบริหารงานทั่วไป    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑ 
 (๒) ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๒ 
 (๓) ส่วนกํากับและตรวจสอบ ๑   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๓ 
 (๔) ส่วนกํากับและตรวจสอบ ๒   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๔ 
 (๕) ส่วนกํากับและตรวจสอบ ๓   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๕ 
 (๖) ส่วนกํากับและตรวจสอบ ๔   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๖ 
 (๗) ส่วนกํากับและตรวจสอบ ๕   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๗ 
 (๘) ส่วนกํากับและตรวจสอบ ๖   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๘ 

  ๔)  กองข่าวกรองทางการเงิน    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔ 
 (๑)  ส่วนบริหารงานทั่วไป    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๑ 



 ๔

 (๒)  ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๒ 
 (๓)  ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๓ 
 (๔)  ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๔ 
  แก่การก่อการร้าย 
 (๕)  ส่วนสืบสวนทางการเงิน  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๕ 

  ๕)  กองคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕ 
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๒ 
 ๖) กองคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖ 

 (๑) ส่วนบริหารงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๑ 
   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๒ 

 ๗) กองคดี ๓    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗ 
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี ๓    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๒ 
 ๘)  กองความร่วมมือระหว่างประเทศ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘ 
  (๑) ส่วนบริหารงานทั่วไป    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๑ 
  (๒) ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๒ 
  (๓) ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๓ 
  (๔) ส่วนวิเทศสัมพันธ์    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๔ 

 ๙)  กองนโยบายและยุทธศาสตร์      เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙ 
 (๑) ส่วนบริหารงานทั่วไป  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๑ 
 (๒) ส่วนนโยบายและแผน    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๒ 

 (๓) ส่วนการงบประมาณ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๓ 
 (๔) ส่วนวิชาการและประเมินผล   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๔ 
 (๕) ส่วนพัฒนาบุคลากร    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๕ 

 ๑๐)  กองบริหารจัดการทรัพย์สิน     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๐ 
 (๑) ส่วนบริหารงานทั่วไป     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๐.๑ 
 (๒) ส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๐.๒ 
 (๓) ส่วนบริหารทรัพย์สิน     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๐.๓ 
 (๔) ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๐.๔ 

  (๕) ส่วนกองทุน     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๐.๕ 
 ๑๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๑ 
  (๑) ส่วนบริหารงานทั่วไป    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๑.๑ 



 ๕

  (๒) ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๑.๒ 
  (๓) ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๑.๓ 
 ๑๒)  กลุ่มตรวจสอบภายใน            เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๒ 
 ๑๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑๓   
                               

หมวด ๓ 
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

   

 
ส่วนที่ ๑ 

สํานักงานเลขานุการกรม 
   

 

  ข้อ ๙ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่ เก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไปของ 
สํานักงานปปง. และราชการอ่ืนที่มิได้แยกให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  
อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง  
  (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน ปปง. 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ งานบริหารท่ัวไป และงานเลขานุการของ
สํานักงาน ปปง. 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการ
ของสํานักงาน ปปง. 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของ
สํานักงาน ปปง. 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน การรับแจ้งเบาะแสและข้อมูล
เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

 (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม และสร้างภาพลักษณ์ 
ของสํานักงาน ปปง. ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๑๐ ให้เลขานุการกรมมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ปปง.  
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในสํานักงาน
เลขานุการกรม โดยมีผู้อํานวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้
เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย 
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  ข้อ ๑๑ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๙ ให้ส่วนราชการภายในของสํานักงานเลขานุการกรม 
มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  

 ๑)  ส่วนงานเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
  (๑) งานบริหารท่ัวไป และงานช่วยอํานวยการของส่วน 

  (๒) การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของเลขาธิการ ปปง. รองเลขาธิการ ปปง.  
  (๓) การช่วยปฏิบัติราชการด้านกฎหมาย และกลั่นกรองความถูกต้องสมบูรณ์ของงาน 
ที่นําเสนอเลขาธิการ ปปง.  

  (๔) การให้คําปรึกษา ความเห็น ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการของเลขาธิการ ปปง.  
  (๕) การประสานการดําเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการของเลขาธิการ ปปง.  
  (๖) อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ขึ้นตรง
ต่อเลขาธิการ ปปง. 
  (๗) การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหารสํานักงาน ปปง. 

  (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)   ส่วนบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานธุรการและประสานการดําเนินการทั่วไปของสํานักงาน ปปง. และของสํานักงาน

เลขานุการกรม 

 (๒) งานสารบรรณของสํานักงาน ปปง. และของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๓) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของสํานักงาน ปปง. และ 

ของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๔) งานข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๕) งานประชุมสํานักงาน ปปง. และของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๖) งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ การจัดทําคําของบประมาณประจําปี 

แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ งานติดตามประเมินผลตามแผนของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๗) งานควบคุมและติดตามประเมินผลและการจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๘) งานปฏิบัติราชการนอกเวลาของสํานักงาน ปปง. 

 (๙) งานพระราชพิธี งานกฐินพระราชทาน งานพิธีในวันสําคัญต่าง ๆ 

 (๑๐) งานลงทะเบียนจัดส่งไปรษณีย์ และเบิกจ่ายค่าจัดส่งไปรษณีย์ของสํานักงาน ปปง. 

 (๑๑) งานบัตรอนุญาตผ่านเข้า–ออกบุคคล และบัตรอนุญาตผ่านเข้า–ออกยานพาหนะ 
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 (๑๒) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓)  ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) งานบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้าราชการ พนักงานราชการ งานควบคุม

การปฏิบัติราชการ การลาของเจ้าหน้าที่สํานักงาน ปปง. และของสํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
(๓) งานข้าราชการดีเด่น งานบําเหน็จความชอบ งานสวัสดิการ และประโยชน์เก้ือกูล  
(๔) การเลื่อนระดับ โอน ย้ายข้าราชการ 
(๕) งาน อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง. และ อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. 

กระทรวง 
(๖) งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  และขอเหรียญราชการต่าง ๆ 
(๗) งานปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากําลังของข้าราชการและพนักงานราชการ 
(๘) งานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานราชการ และงานระบบข้อมูลสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล 
(๙) งานบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานราชการ งานบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ และสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
(๑๐) งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  และ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ยกเว้นงานพัฒนาบุคลากรและงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
(๑๑) การดําเนินการเก่ียวกับระบบสมรรถนะข้าราชการยกเว้นการพัฒนาขีดสมรรถนะ 
(๑๒) การดําเนินการเกี่ยวกับแผนสืบทอดตําแหน่ง แผนการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

ของข้าราชการ  และแผนพัฒนาความผาสุกและความพึงพอใจของข้าราชการและพนักงานราชการ 
(๑๓) งานลาศึกษาต่อของข้าราชการ และงานฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับสํานักงาน ก.พ. 

เช่น ทุนรัฐบาล และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง เป็นต้น 
(๑๔) งานจริยธรรมจรรยาข้าราชการและศูนย์ราชการใสสะอาด 
(๑๕) งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและพนักงานราชการ 
(๑๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือได้รับมอบหมาย 
 ๔)  ส่วนการคลัง ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
     (๑) งานรับและนําส่งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
     (๒) งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
      (๓) งานตรวจสอบใบสําคัญ 
      (๔) งานเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
     (๕) งานบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และงานประกันสังคม 
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      (๖) งานด้านการบัญชี 
      (๗) งานจัดทํารายงานทางการเงิน 
 (๘) งานจัดทําบัญชีต้นทุน 
      (๙) งานประสานการดําเนินงานตามคําของบประมาณ 
      (๑๐) งานเหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงาน ปปง. 

  (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕)  ส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ  

 (๑) งานจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๒) งานจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผล 
 (๓) งานจัดทําหลักฐานการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๔) งานควบคุมพัสดุของสํานักงาน ปปง. 
 (๕) งานจําหน่ายพัสดุ 

 (๖) งานยานพาหนะและควบคุมดูแลพนักงานขับรถของสํานักงาน ปปง. 
 (๗) งานควบคุมดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
 (๘) งานบริหารห้องประชุมของสํานักงาน ปปง. 

 (๙) งานสาธารณูปโภคและงานอนุรักษ์พลังงานของสํานักงาน ปปง. 
 (๑๐) งานจ้างเอกชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเพ่ือสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.   

  (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖)  ส่วนสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การกําหนดกรอบทิศทางและกลยุทธ์การสื่อสาร ในการประชาสัมพันธ์ และ 
การรณรงค์เชิงรุกของสํานักงาน ปปง. ผ่านสื่อมวลชน 
   (๒) การอํานวยการ ประสาน และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เชิงรุกผ่านสื่อมวลชน 
 (๓) การเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสํานักงาน ปปง. ที่เก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๔) การเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๕) การศึกษา วางแผนดําเนินการจัดทําต้นแบบสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
เชิงรุกตามนโยบายเร่งด่วน  
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 (๖) การจัดแถลงข่าวปกติและพิเศษ ทั้งในและนอกสํานักงาน ปปง. การประสานและ
อํานวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนเพ่ือการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
 (๗) การดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 (๘) การต้อนรับ รับรอง และนําคณะบุคคลเยี่ยมชมสํานักงาน ปปง. 
 (๙) การให้บริการเก่ียวกับข้อมูล หนังสือ แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

 (๑๐) การให้บริการและสนับสนุนโสตทัศนูปกรณ์ด้านกิจกรรมของสํานักงาน ปปง. 
 (๑๑) การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและการร้องทุกข์ในเบ้ืองต้น  

 (๑๒ )  การ กํา กับ  ติดตาม  และประ เ มินผลการ ดํ า เ นินงาน ด้านการสื่ อสาร  
การประชาสัมพันธ์ และการรณรงค์เชิงรุกผ่านสื่อมวลชน  

 (๑๓) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่ ๒ 

กองกฎหมาย 
   

 

ข้อ ๑๒ กองกฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎหมาย ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้คําปรึกษาและวินิจฉัย
ปัญหาเก่ียวกับข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน ปปง. 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา  
หรืองานคดีปกครอง งานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ปปง. ดําเนินการทางวินัย ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
สํานักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอ่ืน และประชาชนท่ีช่วยปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 
 (๓) เสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม รวมท้ังดําเนินการ 
เก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม 
  (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ปปง. 
 (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการสํานวนคดี การจัดทําสารบบ 
และประมวลกฎหมาย คําพิพากษาและคําสั่งที่เก่ียวข้องกับสํานักงาน ปปง. 
 (๖) ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 



 ๑๐ 

 (๗) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพ่ือการสืบสวน การตรวจค้น และการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ตามท่ีเลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 
 (๘) ดําเนินการเก่ียวกับงานแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 (๙) ดําเนินการเก่ียวกับการเปรียบเทียบปรับและคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  (๑๐) ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน การจัดทําคําร้องขอเข้าถึงข้อมูลโดยใช้
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์พิเศษ ดําเนินการเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของสํานักงาน ปปง. 
  (๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

  ข้อ ๑๓ ให้ผู้อํานวยการกองกฎหมายมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้ บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมี 
ผู้อํานวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย 

  ข้อ ๑๔ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๑๒ ให้ส่วนราชการภายในของกองกฎหมาย  
มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  ๑)   ส่วนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)  ส่วนนิติการ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
   (๑) การศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และวิจัยกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  



 ๑๑ 

 (๒) การปรับและยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 (๓) การให้คําปรึกษาและคําแนะนํา การตอบข้อหารือ ตลอดจนเสนอความเห็นเก่ียวกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 (๔) การให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการจัดทําข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในประเทศ
หรือต่างประเทศที่เ ก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๖) การดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.     
ที่เก่ียวข้องกับงานกฎหมาย  
 (๗) การดําเนินการในฐานะเป็นกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๓)  ส่วนคดีและวินัย ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
    (๑) การดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง หรืองานคดีอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับสํานักงาน ปปง. 
 (๒) การดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา และความรับผิดทางละเมิดที่เก่ียวข้อง
กับสํานักงาน ปปง.  
 (๓) การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  
 (๔) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ หรือผู้ที่ได้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ปปง. 
 (๕) การดําเนินการเก่ียวกับงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  

 (๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔)  ส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) การกําหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม  
 (๒) การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรม  



 ๑๒ 

 (๓) การศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม  
 (๔) การดําเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยช้ีขาดทางคดีของคณะกรรมการ ปปง.  
 (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดทางคดีของ 
คณะกรรมการ ปปง.  
 (๖) การประสานและติดตามผลการดําเนินการตามมติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมการ
ธุรกรรม  
 (๗) การดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติตามหมวด ๔ ว่าด้วยคณะกรรม 
การธุรกรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
  (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๕)  ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ  
 (๑) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสารบบ คําพิพากษา คําวินิจฉัย หรือคําสั่งอ่ืน ๆ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ปปง.  
 (๒) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บและรักษาเอกสารสาํนวนคดีตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการ 
เงินแก่การก่อการร้ายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ปปง.  
 (๓) การดําเนินการทางคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย การเปรียบเทียบปรับและ
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 (๔) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคําร้องต่อศาลขอเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์พิเศษ  
 (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของสํานักงาน ปปง.  
  (๖) การประสานการปฏิบัติการเก่ียวกับการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

               
ส่วนที่ ๓ 

กองกํากับและตรวจสอบ 
   

 

ข้อ ๑๕ กองกํากับและตรวจสอบ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทําธุรกรรม 



 ๑๓ 

 (๒) ศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกํากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่ 
รายงานการทําธุรกรรม 
 (๓) กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมเก่ียวกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๔) ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับการฟอกเงินของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน 
การทําธุรกรรม หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทท่ีไม่ต้องรายงานการทําธุรกรรม และประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๕) ฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม 
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๑๖ ให้ผู้อํานวยการกองกํากับและตรวจสอบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง 
โดยมีผู้อํานวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็น
ผู้ช่วย 

  ข้อ ๑๗ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการภายในของกองกํากับและ
ตรวจสอบ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  ๑)   ส่วนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

๒)  ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
(๑) การประสานงานระหว่างหน่วยงานกํากับดูแล ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม 

สมาคม ชมรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูล
และในการสนับสนุนการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



 ๑๔ 

(๒) ศึกษา จัดทําหรือพัฒนา นโยบาย มาตรการ และกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวกับ
การกํากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม เพ่ือดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๓) การฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน     
การทําธุรกรรม ในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวทางด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๔) การรับและแจ้งตอบรับการรายงานการทําธุรกรรมและข้อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม 
เพ่ือการติดตาม ประมวลผล จัดทําสถิติข้อมูลการรายงานการทําธุรกรรมและข้อมูลที่เก่ียวข้องของผู้มีหน้าที่
รายงานการทําธุรกรรม 

(๕) การจัดทําแผนงานการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๖) การประสานข้อมูลกับผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมเพ่ือการสนับสนุนการสืบสวน 
และการรวบรวมพยานหลักฐาน 

(๗) การดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน และ
ข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓)  ส่วนกํากับและตรวจสอบ ๑ - ๖ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม  
และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ตามประเภทของผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม 
ที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกําหนด ดังน้ี 

(๑) รับ หรือส่งรายงาน หรือข้อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม เพ่ือการดําเนินการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๒) การเก็บ รวบรวม ติดตามรายงานและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๓) การดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับการฟอกเงินและความเสี่ยงที่เก่ียวกับ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม หรือของหน่วยงานของรัฐหรือ
กิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทําธุรกรรม  

(๔) การดําเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



 ๑๕ 

(๕) การดําเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทําการ ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๖) การจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

(๗) การดําเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม และแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินคดี
กับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย 

(๘) การให้ข้อแนะนํา ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๙) การดําเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานและ
ข้อมูลให้กับผู้เก่ียวข้องเพ่ือการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๑๐) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่ ๔ 

กองข่าวกรองทางการเงิน 
   

 

 ข้อ ๑๘ กองข่าวกรองทางการเงิน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบและการสร้างฐานข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน  
การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน 
  (๒) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  (๓ )  สืบสวนและวิ เคราะห์รายงานหรือข้อมูล ต่าง  ๆ  เ ก่ียวกับการทํา ธุรกรรมที่ มี               
เหตุอันควรสงสัย 
   (๔) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพ่ือดําเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
  (๕) ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานและความผิด
ฐานฟอกเงิน 
  (๖) ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วย 



 ๑๖ 

 (๗) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพ่ือการสืบสวน การตรวจค้น และการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
 (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย  

 ข้อ ๑๙ ให้ผู้อํานวยการกองข่าวกรองทางการเงิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง 
โดยมีผู้อํานวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วน 
เป็นผู้ช่วย 

  ข้อ ๒๐ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๑๘ ให้ส่วนราชการภายในของกองข่าวกรอง 
ทางการเงิน มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  ๑)   ส่วนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)   ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) การวางระบบการข่าวกรองทางการเงิน การสร้างฐานข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และ
งานสายลับ ปปง. 
 (๒) การตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 (๓) การสืบสวนหาข่าวการเงินในระบบเครือข่ายที่เก่ียวกับการทําธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับ
การกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
 (๔) การรวบรวมข้อมูลทางการข่าวที่ เ ก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือ 
ความผิดฐานฟอกเงิน 



 ๑๗ 

 (๕) การประมวลผล และวิเคราะห์ข่าวธุรกรรมทางการเงิน การสนับสนุนและร่วมมือ 
ด้านการข่าวธุรกรรมทางการเงิน 
 (๖) การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการข่าวกรองและสืบสวน
ทางการเงิน จัดทํารายงานประมาณการข่าวกรองทางการเงินในแต่ละความผิดมูลฐาน แต่ละพ้ืนที่  
ตามห้วงระยะเวลา 
 (๗ )  การสนับสนุนข้อมูลพยานและพยานหลักฐาน เ พ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย  
 ๓)  ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) การสืบสวน ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 (๒ ) การตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน หรือข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลเปิด  
เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๓) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเก่ียวกับการทําธุรกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ืน หรือที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน ยกเว้นความผิดตาม (๘) ของบทนิยาม
คําว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 (๔) การดําเนินการเพ่ือออกคําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเก่ียวกับ 
การทําธุรกรรมเบ้ืองต้น 
 (๕) การสนับสนุนและร่วมมือในการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ 
 (๖) การประมวลผลธุรกรรม การจัดทําแผนภาพความเชื่อมโยงทางธุรกรรมหรือ
พยานหลักฐานทางการเงิน เพ่ือประกอบการดําเนินคดี 
 (๗) การตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานและ
ความผิดฐานฟอกเงิน หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน
ข้อมูลธุรกรรมหรือข้อมูลทางบัญชีจากแหล่งข่าวเปิด เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 



 ๑๘ 

 (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔)  ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) การศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และประมวลผลคดีและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ
และวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการเก่ียวกับนโยบาย มาตรการและแนวทางการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งดําเนินการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 
 (๒) การวางระบบ การสร้างฐานข้อมูลการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพ่ือ 
การตรวจสอบประเมินผล และสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี  
 (๓) การดําเนินการเกี่ยวกับงานรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังประสานงาน 
การปฏิบัติ เพ่ือเผยแพร่รายช่ือดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทราบ 
 (๔) การดําเนินการเพ่ือออกคําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเก่ียวกับ   
การทําธุรกรรมเบ้ืองต้น 
 (๕) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเก่ียวกับการทําธุรกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคําว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่ง
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพ่ือปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม           
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังการสนับสนุนและร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 (๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕)  ส่วนสืบสวนทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ  
 (๑ )  การรับเ ร่ืองหรือสํานวนคดี จากหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานภายใน 
สํานักงาน ปปง. หรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือดําเนินการสืบสวน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๒) การสืบสวน หรือสนับสนุนการสืบสวน เก็บรวบรวมหลักฐานเก่ียวกับการทําธุรกรรม 
ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ทรัพย์สินและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิด 
ฐานฟอกเงิน เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 



 ๑๙ 

 (๓) การส่งเร่ืองที่สืบสวนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๔) การสนับสนุนและร่วมมือในการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ 
 (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้นหรือหมายจับ รวมทั้งการปฏิบัติการหรือ
ประสานการปฏิบัติการเพ่ือการสืบสวน การตรวจค้นและการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๖) การดําเนินการเพ่ือออกคําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือข้อมูลเก่ียวกับ 
การทําธุรกรรมเบ้ืองต้น 
 (๗) การจัดทําสํานวนคดี เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาออกคําสั่งมอบหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด 
 (๘) การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติและด่านศุลกากร เพ่ือปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๙) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๕ 
กองคดี ๑ – ๓ 

   
 

ข้อ ๒๑ กองคดี ๑ - ๓ มีอํานาจหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบตามท่ีเลขาธิการ ปปง. 
ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 (๑ ) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับทรัพย์สินที่ เ ก่ียวกับ 
การกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 (๒) ปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพ่ือการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
และรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน  
การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  



 ๒๐ 

 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๒๒ ให้ผู้อํานวยการกองคดี ๑ – ๓ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกอง 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมี
ผู้อํานวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย 

  ข้อ ๒๓ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๒๑ ให้ส่วนราชการภายในของกองคดี ๑ – ๓  
มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  ๑)   ส่วนบริหารงานคดี ๑ – ๓ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) งานสารบบ บัญชี และทะเบียนควบคุมคดี การจัดทําสถิติข้อมูลคดี รวมถึง 
การดําเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายสํานวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (๘ )  งานประสานการ ดํา เ นินการเกี่ ยวกับการ เสนอสํ านวนคดีหรือ เรื่ อ ง ต่อ 
คณะกรรมการธุรกรรม 
 (๙ )  งานติดตามและประสานการดําเนินการที่ เ ก่ียวข้องกับสํานวนคดีของกอง 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  (๑๐) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับสํานวนคดีของกองเพ่ือปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)  ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑ – ๓ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ  
  (๑) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวกับ
การกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
  (๒) การปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพ่ือการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
และรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  



 ๒๑ 

  (๓) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเก่ียวกับคดีเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๔) การดําเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทําความผิด 
ฐานฟอกเงิน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ  
ที่เ ก่ียวข้อง การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่ เ ก่ียวกับ 
การกระทําความผิด รวมท้ังติดตามและแจ้งผลการดําเนินคดีให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ 
  (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๖ 
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 

   
 

ข้อ ๒๔ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ และ 
แผนปฏิบัติงาน รวมท้ังติดตามประเมินผลความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศในการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๒) ประสานความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศและ 
ต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ 
และความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย จากองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ 
 (๓) การประสานการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับทรัพย์สิน 
ที่เก่ียวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องในกรณีที่เก่ียวข้องกับเร่ืองระหว่างประเทศ 
 (๔) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทําขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ  ๒๕  ใ ห้ผู้ อํ านวยการกองความร่ วมมือระหว่างประเทศมีห น้าที่ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็น 
ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง โดยมีผู้อํานวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย 



 ๒๒ 

 ข้อ ๒๖ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๒๔ ให้ส่วนราชการภายในของกองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  ๑)   ส่วนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)  ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานจัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ   
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับต่างประเทศ 
 (๒) งานจัดทําแผนงาน โครงการ และดําเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในกรอบ     
ทวิภาคีและพหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ   
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๓) งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปี คําของบประมาณ 

(๔) ประมวล ศึกษา วิเคราะห์ มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ และรายงานความเคล่ือนไหวระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง.  

(๕) เสนอแนวทางในการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

(๖) งานติดตามความก้าวหน้า จัดทํารายงานความคืบหน้าตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
(๗) งานล่าม แปลภาษา หรือสุนทรพจน์ โดยมีหน้าที่สนับสนุนส่วนราชการใน 

สํานักงาน ปปง. ด้านภาษาต่างประเทศ 
(๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓)  ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางประจําประเทศไทย 

(๒) งานเจรจา พิจารณาร่าง และประมวลเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือลงนามในข้อตกลง
เก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับต่างประเทศ 



 ๒๓ 

  (๓) การประสานการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการกับทรัพย์สิน
ที่ เ ก่ียวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องในกรณีที่เก่ียวข้องกับเร่ืองระหว่างประเทศ 
  (๔) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพ่ือปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทําขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

(๕) งานจัดทําคําร้องขอข้อมูลข่าวกรองทางการเงินไปยังหน่วยงานต่างประเทศ 
ตลอดจนประสานการจัดทําคําร้องเพ่ือดําเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับ
ผู้กระทําความผิดฐานฟอกเงินในต่างประเทศ 

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔)  ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) ดําเนินงานเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศของข้าราชการ 
(๒) ประสานและดําเนินงานจัดประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศไทย โดยความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๓) ดําเนินงานพิธีการหรือรับรองผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศท่ีเข้าเย่ียมหรือดูงาน 

ณ สํานักงาน ปปง.  
(๔) งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือด้านต่างประเทศ โดยมีหน้าที่รวบรวม

ข่าวสารการดําเนินงานด้านต่างประเทศของสํานักงาน ปปง. เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ  
(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๗ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์    

   
 

ข้อ ๒๗  กองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทาง แผนปฏิบัติงาน ของสํานักงาน ปปง. 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๒) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



 ๒๔ 

 (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิจัยพัฒนาด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๔) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๕) วางระบบ ส่งเสริม สนับสนุน กําหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรม 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ  
 (๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๒๘ ให้ผู้อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง 
โดยมีผู้อํานวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วน 
เป็นผู้ช่วย 

  ข้อ ๒๙ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๒๗ ให้ส่วนราชการภายในของกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  ๑)   ส่วนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒) ส่วนนโยบายและแผน  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารงาน
ของสํานักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ และ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



 ๒๕ 

(๒) งานศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดทําและพัฒนานโยบายการบริหารงานของสํานักงาน ปปง. 
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(๓) งานศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะนโยบายและมาตรการ กรอบทิศทางการพัฒนา
รูปแบบและเทคนิคการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 

(๔) งานประสานการดําเนินงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.  
ที่เก่ียวกับนโยบายและมาตรการ 

(๕) งานรวบรวม จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินงานด้านนโยบายและมาตรการของสํานักงาน ปปง. 

(๖) งานรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวางแผน รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เพ่ือ 
เพ่ิมศักยภาพในการวางแผนงานของสํานักงาน ปปง. ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสํานักงาน ปปง.  

(๗) งานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสํานักงาน ปปง. 
(๘) งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี 
(๙) งานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(๑๐) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓)  ส่วนการงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของสํานักงาน ปปง. 
 (๒) งานจัดทําคําของบประมาณประจําปีของสํานักงาน ปปง. 
 (๓) งานจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือช้ีแจงกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา 
 (๔) งานบริหารงบประมาณ  
 (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔) ส่วนวิชาการและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

 (๑) งานจัดทํายุทธศาสตร์ แผนการวิจัยของสํานักงาน ปปง. เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
ระดับชาติ  

          (๒ )  งานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล สถิ ติ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางวิชาการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

      (๓) งานสนับสนุนและเสนอแนะด้านวิชาการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารูปแบบวิธีการ
ทํางานเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



 ๒๖ 

     (๔) งานศึกษา รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ถึงผลการดําเนินงาน ประสิทธิผล ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

     (๕) งานติดตามผลการปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 

(๖) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๗) งานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่กํากับดูแล 

 (๘) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสํานักงาน ปปง. และการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร 
และสารสนเทศต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและภายนอกสํานักงาน ปปง.  

 (๙) งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ 
 (๑๐) งานห้องสมุดสํานักงาน ปปง. 

 (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕)  ส่วนพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

(๑) งานแผนพัฒนาบุคลากร  
(๒) งานแผนการฝึกอบรมประจําปี  
(๓) งานกําหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร 
(๔) งานกําหนดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 

                      (๕) งานคัดเลือกและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
                    (๖) งานคัดเลือกและจัดส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร 
                   (๗) งานจัดทําฐานข้อมูลการฝึกอบรมและฐานข้อมูลวิทยากร  
                      (๘) งานจัดฝึกอบรม 
                   (๙) งานประเมินผลภายในโครงการฝึกอบรม 
                    (๑๐) งานผลิตเอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรม 
                   (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน ที่เก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๘ 
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 

   
 

  ข้อ ๓๐ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  



 ๒๗ 

  (๑) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง การส่งคืนแก่เจ้าของ และการประเมินราคาทรัพย์สิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  (๒) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้เช่า การแต่งต้ัง
ผู้จัดการ รวมทั้งการสํารวจทรัพย์สินเพ่ือการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ข้อ ๓๑ ให้ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง 
โดยมีผู้อํานวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วน 
เป็นผู้ช่วย 

  ข้อ ๓๒ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการภายในของกองบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  ๑)   ส่วนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 ๒๘ 

  ๒)  ส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ  
   (๑) การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม      
การฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษา 
และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ 
หรือคําสั่งอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   (๒) งานรับมอบทรัพย์สินเพ่ือเก็บรักษา 
   (๓) งานวางระบบและทะเบียนและบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษา 
   (๔) งานตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและการเก็บรักษาทรัพย์สิน และการวิเคราะห์ 
คุณภาพทรัพย์สินที่เก็บรักษา  
   (๕) งานให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ส่วนราชการ หน่วยงานหรือเอกชนเก็บรักษา 
   (๖) งานคณะกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สิน  
   (๗) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพย์สินเพ่ือการเก็บรักษา 
   (๘) งานอาคารและสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน 
   (๙) งานจัดส่งทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการนําทรัพย์สินที่ศาลส่ังให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
   (๑๐) งานวางระบบทะเบียนและบัญชีทรัพย์สินที่จัดส่ง 
   (๑๑) งานตรวจสอบทรัพย์สิน สถานะทางคดี และการยืนยันทรัพย์สินเพ่ือการ 
จัดส่งทรัพย์สิน 
   (๑๒) งานส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง เจ้าของ หรือผู้มีสิทธิได้รับคืน 
ตามกฎหมายและกองทุน   
   (๑๓) งานคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สิน 
   (๑๔) งานรับ – จ่ายเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในการจัดส่งทรัพย์สิน 
   (๑๕) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพย์สินเพ่ือการจัดส่ง 
   (๑๖) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเก็บรักษาและการจัดส่งทรัพย์สิน 
   (๑๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 



 ๒๙ 

  ๓)  ส่วนบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
  (๑) การบริหารทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนําเอาทรัพย์สินออกขายทอดตลาด  
และการนําทรัพย์สินไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓  
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ         
พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน พ .ศ .  ๒๕๕๖  หรือกฎหมาย หรือระเบียบ  
หรือคําสั่งอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  (๒ )  งานวางระบบและรูปแบบในการบริหารท รัพ ย์สิน  งานทะเ บียนบัญชี 
รายรับ – รายจ่าย จากการบริหารทรัพย์สิน 

  (๓) งานสํารวจทรัพย์สิน งานตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน สถานะทางคดี และการ 
ยืนยันทรัพย์สินเพ่ือดําเนินการขออนุมัติบริหารทรัพย์สิน 

  (๔) งานดําเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ และ 
การนําทรัพย์สินไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

  (๕) งานแต่งต้ังผู้จัดการบริหารทรัพย์สินหรือการนําทรัพย์สินออกให้เช่า 
  (๖) งานวางระบบประมาณราคาค่าเช่า ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 
  (๗) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพย์สินและการวิเคราะห์เพ่ือการบริหารทรัพย์สิน 
  (๘) งานติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพย์สิน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาแก้ไข 

ปัญหาในการบริหารทรัพย์สิน 
  (๙) งานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
  (๑๐) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน 
  (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย  
  ๔)  ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
  (๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม   

การฟอกเ งินว่าด้วยการใ ห้ผู้มีส่ วนได้ เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์  การนําทรัพย์สิน 
ออกขายทอดตลาดและการนําทรัพย์สินไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พ .ศ . ๒๕๔๓ ระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนําทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ 
กับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนที่เก่ียวข้อง 



 ๓๐ 

  (๒ )  งานวางระบบการนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาด งานทะเบียนทรัพย์สิน          
งานการเงินและบัญชีที่เก่ียวกับการขายทอดตลาด 

  (๓) งานเลขานุการคณะกรรมการขายทอดตลาด 
  (๔) งานวางระบบในการประเมินราคาทรัพย์สินและการกําหนดราคาเร่ิมต้น 
  (๕) งานตรวจสอบทรัพย์สิน สถานะทางคดี และการยืนยันทรัพย์สินเพ่ือดําเนินคดี    

การขออนุมัตินําทรัพย์สินออกขายทอดตลาด 
  (๖) งานแจ้งเจ้าของทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่นําออกขายทอดตลาด 
  (๗) งานเตรียมการขายทอดตลาด รวมท้ังการจัดให้ดูสภาพทรัพย์สิน การจัดสถานที่  

ขายทอดตลาดและการประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด 
  (๘) งานดําเนินการขายทอดตลาด รวมทั้งการลงทะเบียนผู้ เข้าสู้ราคา การวาง

หลักประกันและการคืนหลักประกัน และการลงบัญชีผู้เสนอราคาในการประมูล 
  (๙) งานส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อและดําเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินที่ส่งมอบ 
  (๑๐) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
  (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕)  ส่วนกองทุน ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ  
  (๑) การดําเนินการเก่ียวกับงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการเก็บรักษาและ
บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  (๒) วางระบบเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุน และการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับกองทุน 

  (๓) งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง
กับงานกองทุน 

  (๔) งานเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ ปปง.
เก่ียวกับการเสนอมาตรการในการดําเนินการของกองทุน 

  (๕) งานเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน งานบริหารทรัพย์สินของกองทุน           
การเบิกจ่ายเงินของกองทุน และการตรวจสอบบัญชีรับและบัญชีจ่ายของกองทุน 

  (๖) งานกํากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้าเจ้าหน้าที่กองทุน และเจ้าหน้าที่ 
ในกองทุน 

  (๗) งานประมาณการรายรับและรายจ่ายประจําปีของกองทุน งานจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานประจําปีของกองทุนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ ปปง. พิจารณา 



 ๓๑ 

  (๘) งานงบดุลกองทุนและรายงานการเบิกจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรอง และเสนอต่อคณะกรรมการ ปปง. และรัฐมนตรีทราบ 
ภายในหกเดือน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

  (๙) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานกองทุน 
  (๑๐) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๙ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 
 ข้อ ๓๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. 
 (๒) วิจัย พัฒนา และวางระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเคร่ืองมืออุปกรณ์
เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และ 
การบริหารงานของสํานักงาน ปปง. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๓) เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลและการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ         
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ของประเทศ 
 (๔) ให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษาแนะนํา และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน ปปง. 
 (๕ )  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บั ติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เ ก่ียวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๓๔ ให้ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ 
ในศูนย์ โดยมีผู้อํานวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ 
ในส่วนเป็นผู้ช่วย 

  ข้อ ๓๕ นอกจากอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๓๓ ให้ส่วนราชการภายในของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  ๑)   ส่วนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของศูนย์  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของศูนย์ 



 ๓๒ 

 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของศูนย์ 
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของศูนย์ 
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของศูนย์ 
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของศูนย์ 

 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)  ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 

 (๑) การวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูล
และการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ 

 (๒) การวางแผนพัฒนา ควบคุมกํากับ และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงาน ปปง. 

 (๓) การศึกษา วิเคราะห์ บริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลสถิติสําหรับศูนย์ปฏิบัติการ
สํานักงาน ปปง. เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์รายงานสถานการณ์ในปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคต รวมถึงการจัดทําข้อมูลสถิติเพ่ือใช้ในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสํานักงาน ปปง. 

  (๔) การจัดทําคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

    (๕ )  ก า ร ศึ กษ า  วิ เ ค ร า ะห์  และจั ดทํ า ร ะบบส า ร สน เทศ เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร                 
(MIS: Management Information System) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS: Decision Support 
System) และระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (EIS: Executive Information System) ที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

    (๖) การประสานและดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานภายนอก   
ที่เก่ียวข้องกับการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   (๗) การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม      
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พร้อมทั้งการปรับปรุงและบํารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (๘) การศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดมาตรฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สํานักงาน ปปง. ให้เป็นสากล หรือตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดไว้ 

     (๙) การสนับสนุน ให้คําปรึกษาแนะนํา พัฒนาหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรในสํานักงาน ปปง. 



 ๓๓ 

    (๑๐ )  การศึกษา วิ เคราะห์ และจัดทําระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KMS: 
Knowledge Management System) และระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

    (๑๑) การศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการจัดทํานโยบาย ปรับปรุงแก้ไขพัฒนากฎ ระเบียบ 
ควบคุมกํากับและดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบการรักษา 
ความปลอดภัยของสํานักงาน ปปง. 

 (๑๒ )  การปฏิบั ติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   ๓)  ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
  (๑) การศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะงาน   
ที่ปฏิบัติ 
 (๒) การศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการจัดทํานโยบาย และปรับปรุงแก้ไขพัฒนา กฎ 
ระเบียบ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสํานักงาน ปปง. 
  (๓ )  การ ดํา เ นินการจั ดหา  บริหารจั ดการ  และ บํารุ ง รั กษา  และสนับส นุน               
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. 
          (๔) การวิจัย พัฒนา และจัดหาเครื่องมือตรวจสอบทางเทคโนโลยี หรือเครื่องมือพิเศษ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบทางเทคโนโลยีและยุทธวิธี ระบบเคร่ืองมืออุปกรณ์เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์
สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของสํานักงาน ปปง. 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
         (๕) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํามาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การเช่ือมโยง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
        (๖) การประสานการดําเนินงานบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e - Government) 
        (๗) การศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT Governance) 
        (๘ )  การให้คําปรึกษาแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ ง            
เป็นศูนย์กลางและบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๙) การติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์ เขียนชุดคําสั่ง ประมวลผล เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    (๑๐) การกํากับดูแลการใช้งาน การป้องกัน และเฝ้าระวังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์       
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง ตามนโยบายและระเบียบการรักษาความปลอดภัย 



 ๓๔ 

 (๑๑) การปรับปรุงและพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความปลอดภัย ทันสมัยและใช้งานได้
ตลอดเวลา 
 (๑๒ ) การควบคุมดูแลห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) และสถานที่สํารองข้อมูล 
(Backup Site) ของสํานักงาน ปปง.  
        (๑๓) การสํารองข้อมูล การจัดทําแผนฉุกเฉิน และการกู้คืนข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      (๑๔) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย  

 
ส่วนที่ ๑๐ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
   

 

  ข้อ ๓๖ กลุ่มตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน 
ส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง.  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑ )  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ 
สํานักงาน ปปง. 

 (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๓๗ ให้ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม โดยมี
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป็นผู้ช่วย และมีอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๓๖ 
 

ส่วนที่ ๑๑ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

   
 

  ข้อ ๓๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการ 
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีอํานาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑ ) เสนอแนะ ให้คําปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระบบราชการภายในสํานักงาน ปปง. 



 ๓๕ 

 (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน ปปง. 
 (๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ 
และหน่วยงานภายในสํานักงาน ปปง. 
 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๓๙ ให้ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 
โดยมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป็นผู้ช่วย และมีอํานาจหน้าที่ตามข้อ ๓๘ 

 
หมวด ๔ 

การปฏิบัติราชการแทนหรือการรักษาราชการแทน 
   

 ข้อ  ๔๐  การปฏิ บั ติ ราชการแทน  หรือการรั กษาราชการแทนเลขา ธิการ  ปปง .                 
รองเลขาธิการ ปปง. และหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า หรือการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับส่วนหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 

 

       ประกาศ     ณ    วันที ่      ๑       เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

                         พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ 
 (สีหนาท ประยูรรัตน์) 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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