
 
 

ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบ  ว่าด้วย การบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธ์ิสมดังเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายดังกล่าว  

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๓๗/๑ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา  ๔๑ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามก ารฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและ
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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ     
มาตรา ๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการม อบอ านาจ พ .ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๔๙ 
มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๕๖  ประกอบกับ หนังสือ  
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๒ มติ อ.ก.พ. ส านักงาน ปปง . ปฏิบัติหน้าที่    
อ.ก.พ.กระทรวง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
๑๐๐๘.๓.๑/๔๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้                                                                                                
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ า “ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วย 
การบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖” 



 ๒ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน ๒๕๕๖  เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
 (๑) ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการบริหารราชการ

ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (๒) ระเบียบ หรือค าสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 “คณะกรรมการ ปปง.” หมายความว่า คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 “เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า  ข้าราชการ พนักงานราชการ และ ผู้มีหน้าที่ต้อง ปฏิบัติงาน  
ในส านักงาน ปป ง. และให้หมายความรวมถึง ข้าราชการหรือพนักงาน ของส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่น  
ซึ่งมาช่วยราชการในส านักงาน ปปง. 
 “เลขาธิกา ร ป ปง .” หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม         
การฟอกเงิน  

 “ส านักงาน ปปง.” หมายความว่า ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  ข้อ ๕ ในการปฏิบัติราชการเมื่อกล่าวถึง 
  (๑) คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้ค าย่อว่า “คณะกรรมการ ปปง.”  
 (๒) ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ใช้ค าย่อว่า “สปง.” หรือ“ส านักงาน ปปง.” 
กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกส านักงาน ปปง. ตามล าดับ  
 (๓) เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ใช้ค าย่อว่า “ลปง.” หรือ
“เลขาธิการ ปปง.” กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกส านักงาน ปปง. ตามล าดับ 

  ข้อ ๖ ให้เลขาธิการ ปปง. รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๒ 

การจัดส่วนราชการ 
   

 

 ข้อ ๗  ให้ส่วนราชการในส านักงาน ปปง. ใช้อักษรย่อประจ าส่วนราชการ ดังต่อไปนี ้
 ๑)  ส านักงานเลขานุการกรม  สลก. 
 ๑/๑) ๑ กองสื่อสารองค์กร สอ. 
 ๒)  กองกฎหมาย กม. 
 ๓)  กองก ากับและตรวจสอบ กส. 
                                                             

๑ข้อ ๗  ๑ /๑)  เพ่ิม โดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘   



 ๓ 

 ๔)  กองข่าวกรองทางการเงิน ขก. 
 ๕)  กองคดี ๑ คด. ๑ 
 ๖)  กองคดี ๒ คด. ๒ 
 ๗)  กองคดี ๓ คด. ๓ 
 ๗/๑) ๒ กองคดี ๔ คด. ๔ 
 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 และใช้เลขหนังสือประจ าส่วนราชการ ดังต่อไปนี ้ 
  ๑) ส านักงานเลขานุการกรม    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)๓ ส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๖ 

 ๑/๑) ๔ กองสื่อสารองค์กร  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔   
  (๑)๕ ส่วนบริหารงานสื่อสารองค์กร   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๑ 

 (๒) ส่วนประชาสัมพันธ์    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๒ 
 (๓) ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๓ 
 (๔) ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๔.๔ 

                                                             
๒ข้อ ๗  ๗/๑)  เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ๓ ข้อ ๘  ๑)  (๖) เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วย การบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔ข้อ ๘  ๑/๑)  เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ๕ข้อ ๘ ๑/๑) (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



 ๔ 

 ๒)  กองกฎหมาย        เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒ 
 (๑)๖ ส่วนบริหารงานกฎหมาย  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๑ 
 (๒) ส่วนนิติการ     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๒ 

 (๓)๗ ส่วนคดีและเปรียบเทียบ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๓ 
 (๔) ส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๔ 
 (๕) ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๕ 
 (๖)๘ ส่วนวินัยและคดีปกครอง   เลขที่หนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๖ 

  ๓)๙  กองก ากับและตรวจสอบ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓ 
 (๑) ส่วนบริหารงานก ากับและตรวจสอบ  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑ 
 (๒) ส่วนพัฒนานโยบายการก ากับ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๒ 
 (๓) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๑   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๓ 
 (๔) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๒   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๔ 
 (๕) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๓   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๕ 
 (๖) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๔   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๖ 
 (๗) ส่วนก ากับและตรวจสอบ ๕   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๗ 
 (๘) ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๘ 
 (๙) ส่วนตรวจสอบและคดี    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๙ 

  ๔)  กองข่าวกรองทางการเงิน    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔ 
 (๑)๑๐ส่วนบริหารงานข่าวกรองทางการเงิน  เลขหนังสือ  ที่ ปง ๐๐๐๔.๑
 (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 
 

                                                             

 ๖ข้อ ๘ ๒) (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๗ข้อ ๘ ๒) (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  
ข้อ ๘ ๒) (๖) เพ่ิมโดย ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันแล ะ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๙ข้อ ๘ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
ข้อ ๘ ๔) (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๕ 

  ๕)๑๑ กองคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕ 
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๒ 
 (๓) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๓ 

  ๖)๑๒ กองคดี ๒        เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖ 
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๒ 
 (๓) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๓ 

  ๗)๑๓ กองคดี ๓        เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗ 
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๒ 
 (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๓ 

๗/๑)๑๔ กองคดี ๔     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๕  
 (๑) ส่วนบริหารงานคดี     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๕.๑ 

   (๒) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๕.๒ 
 (๓) ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๕.๓ 

๘)๑๕ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘ 
  (๑) ส่วนบริหารงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๑ 
  (๒) ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๒ 
  (๓) ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๓ 
  (๔) สว่นวิเทศสัมพันธ์    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๔ 
  (๕) สว่นความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๕ 
   (๖) สว่นงานศูนย์ประสานงานอาเซียน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๖ 
    ของส านักงาน ปปง. (ASEAN Unit) 

                                                             

   
ข้อ ๘ ๕) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๑๒ข้อ ๘ ๖) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

   
ข้อ ๘ ๗) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

   
ข้อ ๘ ๗/๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๑๕ข้อ ๘ ๘) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๖ 

   และงานภาษาต่างประเทศ 
 ๙)๑๖ กองนโยบายและยุทธศาสตร์      เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙ 

 (๑) ส่วนบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๑ 
 (๒) ส่วนนโยบายและแผน    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๒ 

 (๓) ส่วนการงบประมาณ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๓ 
 (๔) ส่วนวิจัยและพัฒนา      เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๔ 
 (๕) ส่วนพัฒนาบุคลากร    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๕ 
 (๖) ส่วนติดตามและประเมินผล  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๖ 

๑๐)  กองบริหารจัดการทรัพย์สิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐ 
 (๑)๑๗ ส่วนบริหารงานบริหารจัดการทรัพย์สิน    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๑ 
 (๒) ส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๒ 
 (๓) ส่วนบริหารทรัพย์สิน     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๓ 
 (๔) ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๔ 

  (๕) ส่วนกองทุน     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๕ 
 ๑๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑ 
  (๑)๑๘ ส่วนบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๑ 
  (๒) ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๒ 
  (๓) สว่นคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๓ 
  (๔)๑๙ ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๔ 
  (๕) ๒๐ ส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๕ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๖)๒๑ ส่วนตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๖ 
 ๑๒)  กลุ่มตรวจสอบภายใน            เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๒ 

                                                             

 ๑๖ข้อ ๘ ๙) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

   
ข้อ ๘ ๑๐) (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๑๘ข้อ ๘ ๑๑) (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

   
ข้อ ๘ ๑๑) (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
๒๐ข้อ ๘  ๑๑) (๕) เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ๒๑ข้อ ๘ ๑๑) (๖) เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๗ 

 ๑๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓   
 

หมวด ๓ 
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 

   

 
ส่วนที ่๑ 

ส านักงานเลขานุการกรม 
   

 

  ข้อ  ๙ ส านักงานเลขานุการกรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยว กับการปฏิบัติราชการทั่วไปของ  
ส านักงาน ปปง . และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  
อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง  
  (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน ปปง. 

(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ  งานบริหารทั่วไป และงานเลขานุกา รของ
ส านักงาน ปปง. 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการ
ของส านักงาน ปปง. 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่  และยานพาหนะของ
ส านักงาน ปปง. 

(๕) ๒๒ (ยกเลิก) 
 (๖) ๒๓ (ยกเลิก) 

  (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับห รือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๑๐  ให้ เลขานุการกรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส านัก งาน  ปปง .  
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน ส านักงาน
เลขานุการกรม  โดยมี ผู้อ านวยการ ส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้
เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย 

  ข้อ ๑๑  นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๙ ให้ส่วนราชการภายในของส านักงานเลขานุการกรม 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

                                                             
๒๒ข้อ ๙ (๕) ยกเลิก โดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
๒๓ข้อ ๙ (๖) ยกเลิก โดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราช การส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

 ๑)  ส่วนงานเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
  (๑) งานบริหารทั่วไป และงานช่วยอ านวยการของส่วน 

  (๒) การด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของเลขาธิการ ปปง. รองเลขาธิการ ปปง.  
  (๓) การช่วยปฏิบัติราชการด้านกฎหมาย และกลั่นกรองความถูกต้องสมบูรณ์ของงาน  
ที่น าเสนอเลขาธิการ ปปง.  

  (๔) การให้ค าปรึกษา ความเห็น ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของเลขาธิการ ปปง.  
  (๕) การประสานการด าเนินการตามนโยบาย และข้อสั่งการของเลขาธิการ ปปง.  
  (๖) อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการของผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ขึ้นตรง
ต่อเลขาธิการ ปปง. 
  (๗) การด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหารส านักงาน ปปง. 

  (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)๒๔ ส่วนบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานธุรการและประสานการด าเนินการทั่วไปของส านักงาน ปปง. และของส านักงาน
เลขานุการกรม 

 (๒) งานสารบรรณของส านักงาน ปปง. และของส านักงานเลขานุการกรม 
 (๓) งานทะเบียน ค าสั่ง ของส านักงาน ปปง. และของส านักงานเลขานุการกรม 
 (๔) งานข้อมูลข่าวสารลับของส านักงาน ปปง.และของส านักงานเลขานุการกรม 
 (๕) งานประชุมส านักงาน ปปง. และของส านักงานเลขานุการกรม 

 (๖) งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ งานติดตามประเมินผลตามแผนของส านักงานเลขานุการกรม 

 (๗) งานควบคุมและติดตามประเมินผลและการจัดท ารายงานผลตา มแผนปฏิบัติการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานเลขานุการกรม 

 (๘) งานปฏิบัติราชการนอกเวลาของส านักงานเลขานุการกรม  
 (๙) งานพระราชพิธี งานพระกฐินพระราชทาน งานพิธีในวันส าคัญต่าง ๆ 
 (๑๐) งานจัดส่งไปรษณีย์ และเบิกจ่ายค่าจัดส่งไปรษณีย์ของส านักงาน ปปง. 
 (๑๑) งานควบคุมดูแลพนักงานรับส่งเอกสารของส านักงาน ปปง. 

 (๑๒) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

                                                             

 ๒๔ข้อ ๑๑ ๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๙ 

 ๓)  ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ พนักงานราชการ งานควบคุม

การปฏิบัติราชการ การลาของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. และของส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
(๓) งานข้าราชการดีเด่น งานบ าเหน็จความชอบ งานสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูล  
(๔) การเลื่อนระดับ โอน ย้ายข้าราชการ 
(๕) งาน อ .ก.พ. ส านักงาน ปปง . และ อ .ก.พ. ส านักงาน ปปง . ปฏิบัติหน้าที่ อ .ก.พ. 

กระทรวง 
(๖) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และขอเหรียญราชการต่าง ๆ 
(๗) งานปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของข้าราชการและพนักงานราชการ 
(๘) งานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานราชการ และงานระบบข้อมูลสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล 
(๙) งานบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานราชการ  งานบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ และสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(๑๐) งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ยกเว้นงานพัฒนาบุคลากรและงานประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
(๑๑) การด าเนินการเกี่ยวกับระบบสมรรถนะข้าราชการยกเว้นการพัฒนาขีดสมรรถนะ 
(๑๒) การด าเนินการเกี่ยวกับแผนสืบทอดต าแหน่ง แผนการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

ของข้าราชการ  และแผนพัฒนาความผาสุกและความพึงพอใจของข้าราชการและพนักงานราชการ 
(๑๓) งานลาศึกษาต่อของข้าราชการ และงานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน ก .พ. 

เช่น ทุนรัฐบาล และข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง เป็นต้น 
(๑๔) งานจริยธรรมจรรยาข้าราชการและศูนย์ราชการใสสะอาด 
(๑๕) งานปูองกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและพนักงานราชการ 
(๑๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือได้รับมอบหมาย 
 ๔)  ส่วนการคลัง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
     (๑) งานรับและน าส่งเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
     (๒) งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
      (๓) งานตรวจสอบใบส าคัญ 
      (๔) งานเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
     (๕) งานบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และงานประกันสังคม 
      (๖) งานด้านการบัญชี 
      (๗) งานจัดท ารายงานทางการเงิน 



 ๑๐ 

 (๘) งานจัดท าบัญชีต้นทุน 
      (๙) งานประสานการด าเนินงานตามค าของบประมาณ 
      (๑๐) งานเหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน ปปง. 

  (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕)๒๕ ส่วนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
  (๑) งานจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) งานท าแผนจัดหาพัสดุประจ าปี  
(๓) งานจัดท าสัญญา การคืนหลักประกันสัญญา การคืนหลักประกันซอง 

    (๔) งานด าเนินการเกี่ยวกับผู้ทิ้งงาน 
 (๕) งานควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ ของส านักงาน ปปง. 
   (๖) งานจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานด้านการพัสดุ 
 (๗) งานบริหารจัดการอาคารสถานที่ ควบคุม ก ากับ ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาด 
ความปลอดภัย ของส านักงาน ปปง. 

   (๘) งานประสานข้อมูลด้านการบริการจัดการอาคารสถานที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   (๙) งานก ากับดูแล และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดพลังงานของ
ส านักงาน ปปง. 
 (๑๐) งานสาธารณูปโภคของส านักงาน ปปง. 
  (๑๑) งานบริหารจัดการ ควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้รถยนต์ของส านักงาน ปปง. 
  (๑๒ ) งานบัตรอนุญาตผ่านเข้า -  ออกบุคคล และบัตรอนุญาตผ่านเข้า -  ออก 
ยานพาหนะของส านักงาน ปปง. 

 (๑๓) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖)๒๖ส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

                     (๑) งานเสนอแนะเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านักงานปปง . รวมทั้ งจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส านักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

                                                             

 ๒๕ข้อ ๑๑ ๕) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๒๖ข้อ ๑๑ ๖) เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๑๑ 

                    (๒) การประสานงาน เ ร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักงานด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงาน ปปง.  
  (๓) การประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการคุ้มครองจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (๔) งานติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติ มิชอบของส านักงาน ปปง. และการคุ้มครองจริยธรรม 

   (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับ มอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๑/๑ ๒๗  
กองสื่อสารองค์กร 
   

 
 

 ข้อ ๑๑/๑ กองสื่อสารองค์กรมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ
ของส านักงาน ปปง.  ก าหนดกรอบทิศทางและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน   
  (๒) เป็นศูนย์กลางการประสาน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อส่งต่อเรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ และรับแจ้งความน าสืบทรัพย์สินจากประชาชนตาม ระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  (๓) ติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของส านักงาน ปปง. ช้ีแจงข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส านักงาน ปปง. และ/หรือ พฤติการณ์อื่นใด 
ที่อาจเกี่ยวข้องกับมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากสื่อประเภทต่างๆ  
  (๔) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารและสารสนเทศต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและภายนอก
ส านักงาน ปปง.  
  (๔/๑)๒๘ ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer - Based 

Training Center: CBT Center) 

                                                             
๒๗ส่วนที่ ๑/๑ เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 ๒๘ข้อ ๑๑/๑ (๔/๑) เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันแ ละ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๑๒ 

 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ข้อ ๑๑/๒ ให้ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กรมีหน้าที่ควบคุมดูแลกา รปฏิบัติราชการของ กอง
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน กอง โดยมี
ผู้อ านวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย 
 ข้อ ๑๑/๓ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๑/๑ ให้ส่วนราชการภายในของกองสื่อสารองค์กร
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑)๒๙ส่วนบริหารงานสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

  (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุม 
  (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับ 
  (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการ 
  (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณ 
  (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภค 
  (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
  (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒)  ส่วนประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ 

ของส านักงาน ปปง. และช้ีแจงข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของส านักงาน ปปง. 

 (๒) การก าหนดกรอบทิศทางและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการรณรงค์เชิงรุกของ

ส านักงาน ปปง . และจัดท าแผนประชาสัมพันธ์องค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ  

ส านักงาน ปปง.  

 (๓) การติดตาม ตรวจสอบ ประมวลผล และวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการประชาสัมพันธ์ 

เกี่ยวกับการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง.  

 (๔) การจัดแถลงข่าวปกติและพิเศษ หรือแถลงผลการด าเนินงานทั้งในและนอก

ส านักงาน ปปง.พร้อมบันทึกและถอดเทปเสียง ค าให้สัมภาษณ์ ค าแถลงข่าวของผู้บริหารระดับสูง  

 (๕) การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ ด าเนินการจัดท าและ/หรือประสานการจัดท าเอกสารข่าว 

(press release) แจกสื่อมวลชน จัดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนโยบายต่างๆ แก่สื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงานไปยังสาธารณชนทุกกลุ่มเปูาหมายอย่างถูกต้อง 

                                                             

 ๒๙ข้อ ๑๑/๓ ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 



 ๑๓ 

 (๖) การประสานงานกับสื่อมวลชน ด าเนินการเกี่ยวกับสื่อมวลชนสัมพันธ์ รวมถึงการจัด

กิจกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน  

 (๗) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และ ภาคประชาชน 

 (๘)  การต้อนรับ รับรอง และน าคณะบุคคลเยี่ยมชมส านักงาน ปปง. 

 (๙) การให้บริการเกี่ยวกับข้อมูล หนังสือ แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

 (๑๐) การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชน 

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง .  เพื่อก าหนดวิธีด าเนินการหรือ

แนวทางประสานความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินแก่ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

 (๑๑) การให้บริการ สนับสนุน ควบคุม และดูแลงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และการพิมพ์

ทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของส า นักงาน ปปง .  จัดท าต้นแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์  

เชิงรุกตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงาน ปปง. เพื่อเผยแพร่ไปยังสื่อมวลชนทุกประเภท 

 (๑๒ ) การด าเนินการจัดหา บ ารุงรักษา พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน

โสตทัศนูปกรณ์และปรับปรุงด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ และวิทยุ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

 (๑๓ ) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  วิเคราะห์
หมวดหมู่  ท าดรรชนีวารสาร ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในฐานข้อมูลห้องสมุด  บริการตอบค าถามและ
ช่วยค้นคว้า บริการยืม-คืน หรือด าเนินการอื่นใดเพื่อสนับสนุนงานห้องสมุดส านักงาน ปปง.  
 (๑๔) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓)  ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน หรือ
ผลการปฏิบัติงานส านักงาน ปปง. หรือพฤติการณ์อื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับมูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสื่อประเภทต่างๆ  จัดท าความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาส่งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 (๒) การตรวจตัดข่าว (News clippings) สรุปข่าวที่ส าคัญและน่าสนใจประจ าวัน 
วิเคราะห์สถานการณ์ข่าว บทความ หรือบทบรรณาธิการ เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร  
 (๓) การประเมินทัศนคติของสื่อมวลชนที่น าเสนอข่าวผ่านสื่อประเภทต่างๆ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร กรณี กระทบต่อภาพลักษณ์ของส านักงาน ปปง . และจัดท าเอกสารข่าวหรือ
หนังสือช้ีแจงแก้ไขประเด็นที่ไม่ถูกต้องไปยังผู้บริหารหรือต้นสังกัดของสื่อประเภทนั้น 



 ๑๔ 

 (๔) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส านักงาน ปปง . และให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร
และสารสนเทศต่าง ๆ แก่บุคคลภายในและภายนอกส า นักงาน ปปง . จัดท าระบบสืบค้น ระบบจัดเก็บข้อมูล
ข่าวสารด้วยคอมพิวเตอร์ 
 (๔/๑)๓๐ งานศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer - Based Training 
Center: CBT Center) 
 (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔)  ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแสในเบื้องต้น  
  (ก) กรณีผู้แจ้งเรื่องแจ้งผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. ๕๕๙  หรือทางระบบ Call Center 
๑๗๑๐  หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทางเว็บไซต์ส านักงาน ปปง.(ระบบ AMCIS) หรือช่องทางอื่นใด 
ให้รับเรื่องและแจ้งผลการรับเรื่องเบื้องต้นให้ผู้แจ้งเรื่องทราบตามช่องทางที่ได้รับ 
  (ข) กรณีผู้แจ้งเรื่องมายื่นเรื่องด้วยตนเอง ให้ผู้แจ้งเรื่องบันทึกถ้อยค าเป็นลายลักษณ์
อักษรพร้อมลงลายมือช่ือก ากับหรือบันทึกเทปเสียงไว้แล้วแต่กรณี  และเมื่อเจ้าหน้าที่ส าเนาเอกสารหลักฐานไว้
ประกอบเรื่องแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ออกใบรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ผู้แจ้งเรื่องไว้เป็นหลักฐาน  
       ใบรับเรื่องราวร้องทุกข์จะต้องมีข้อความแสดงถึงวันเดือนปีที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
และลงลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์  
 (๒)  การรับแจ้งความน าสืบทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

 (๓) ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พิจารณาคัดกรองเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือ
แจ้งเบาะแสที่สามารถด าเนินการได้ ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ติดตามผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบตามช่องทางที่ได้รับ  

 (๔) การเป็นศูนย์กลางการประสาน เร่งรัด ติดตามผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องราว
ร้องเรียน ร้องทุกข์และการแจ้งเบาะแส เพื่อตอบกลับไปยังผู้แจ้งเรื่องทราบผลการด าเนินงานเป็นระยะ  

 (๕)  จัดให้มีระบบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ        
(MIS: Management Information Systems) ที่เกี่ยวกับรายละเอียดเชิงลึกของเรื่องที่ได้รับ  

 (๖)  การศึกษารูปแบบ วิธีการ และรวบรวมสถิติข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
และแจ้งเบาะแส  ปรับปรุงข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้เป็นปัจจุบันวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์รูปแบบ วิธีการ
การกระท าความผิดเสนอต่อผู้บริหาร 

                                                             

 ๓๐ ข้อ ๑๑/๓ ๓) (๔/๑) เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและป ราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๑๕ 

 (๗)  การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที ่๒ 

กองกฎหมาย 
   

 

ข้อ ๑๒๓๑ กองกฎหมาย มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ด าเนินการเกี่ยวกับ งานด้านกฎหมาย
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย การปูองกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการให้ค าปรึกษาและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน ปปง. 
 (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา   
หรืองานคดีปกครอง งานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ปปง . ด าเนินการทางวินัย ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
ส านักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่น และประชาชนที่ช่วยปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
 (๓) เสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้ง ด าเนินการ 
เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม 
 (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ปปง. 
 (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการส านวนคดี การจัดท าสารบบ 
และประมวลกฎหมาย ค าพิพากษาและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน ปปง. 
 (๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการ สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนิน การกับ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและด าเนินค ดีกับผู้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 
 (๗) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบส วน การตรวจค้น และการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
กฎหมายว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 
 (๘) ด าเนนิการเกี่ยวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

                                                             

 ๓๑ข้อ ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 



 ๑๖ 

 (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับและ คณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  (๑๐) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการในการจัดท าเอกสารหลักฐานหรือการอ าพรางตน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิด การด าเนินคดีฐานฟอกเงินหรือการด าเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (๑๑ )ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค า  
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม   

(๑๒) ด าเนนิการเกี่ยวกับการยื่นค าขอฝุายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด 
ที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน     
  (๑๓) ด าเนนิการเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน  วัตถุระเบิด  ดอกไม้เพลิง  สิ่งเทียมอาวุธ
ปืน และยุทธภัณฑ์ของส านักงาน ปปง. 
  (๑๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

  ข้อ ๑๓ ให้ผู้อ านวยการกองกฎหมายมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน กอง  โดยมี  
ผู้อ านวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย 

  ข้อ  ๑๔ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๒ ให้ส่วนราชการภายในของ กองกฎหมาย   
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑)๓๒ส่วนบริหารงานกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

                                                             

 ๓๒ ข้อ ๑๔ ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 



 ๑๗ 

  ๒)  ส่วนนิติการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
   (๑) การศึกษา ค้นคว้ า พัฒนา และวิจัยกฎหม ายว่าด้วยก ารปูองกันและปร าบปราม 
การฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 (๒) การปรับและยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับกฎหม ายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 (๓) การให้ค าปรึกษาและค าแนะน า การตอบข้อหารือ ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหม ายว่าด้วยก ารปูองกันและปร าบปร ามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 (๔) การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการจัดท าข้อตกลงระหว่ างหน่วยง านในประ เทศ
หรือต่ างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหม ายว่าด้วยก ารปูองกันและปร าบปร ามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วย  
การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) การด าเนินการเกี่ยวกับก ารประมวลรวบรวมกฎหม าย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวกับ
กฎหม ายว่าด้วยก ารปูองกันและปร าบปร ามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) การด าเนินก ารเกี่ยวกับง านเลขานุการคณะอนุกรรมก ารในคณะกรรมก าร ปปง .     
ที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย  
 (๗) การด าเนินการในฐานะเป็นกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
 (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๓)๓๓ส่วนคดีและเปรียบเทียบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
  (๑) การด าเนินก ารเกี่ยวกับคดีแพ่ ง ค ดีอ าญา ห รือง านคดีอื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับ  
ส านักงาน ปปง. ที่มิใช่การด าเนินการทางปกครอง 
 (๒) การด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา 
 (๓) การด าเนินก ารทางคดีอ าญากับผู้ฝุ าฝืนกฎหม าย การเปรียบเทียบปรับและ
คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (๔) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย   
 (๕) การด าเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
                                                             

 ๓๓ ข้อ ๑๔ ๓) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 



 ๑๘ 

 (๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

๔)  ส่วนงานคณะกรรมการธุรกรรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม  
 (๒) การด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรม  
 (๓) การศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อมูลต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม  
 (๔) การด าเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยช้ีขาดทางคดีของคณะกรรมการ ปปง.  
 (๕) การด าเนินก ารเกี่ยวกับง านเลขานุการคณะอนุกรรมก ารวินิจฉัยช้ีข าดทางคดีของ  
คณะกรรมการ ปปง.  
 (๖) การประสานและติดตามผลการด าเนินการตามมติหรือข้อสั่งการของคณะกรรมก าร
ธุรกรรม  
 (๗) การด าเนินก ารเกี่ยวกับก ารรายงานผลการปฏิบัติต ามหมวด  ๔ ว่าด้วยคณะกรรม  
การธุรกรรมต่อคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ป.ป.ช.   
  (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

     ๕)๓๔ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
 (๑) การด าเนินการเกี่ยวกับเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการส านวนคดีรวมถึ ง 
การจัดเก็บและรักษ าเอกสารส านวนคดีต ามกฎหม ายว่าด้วยการปูองกันและปร าบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อยู่ในอ า นาจหน้าที่
ของส านักงาน ปปง 
 (๒) การด าเนินก ารเกี่ยวกับก ารจัดท าส ารบบค าพิพ ากษา ค าวินิจฉัย  หรือค าสั่งอื่น  ๆ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของส านักงาน ปปง.  
 (๓) การปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการในการ จัดท าเอกสารหลักฐานหรือ  
การอ าพรางตนเพื่ อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิด การด าเนินคดีฐานฟอกเงินหรือการด าเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
  (๔ )การด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค า  
ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม   

                                                             

 ๓๔ ข้อ ๑๔ ๕) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๑๙ 

 (๕) การด าเนิน การเกี่ยวกับการ ยื่นค าขอฝุายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีค าสั่งอนุญาตให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึ งบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงินเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใดที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน     
 (๖) การด าเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียม
อาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ของส านักงาน ปปง. 

  (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
     ๖)๓๕ส่วนวินัยและคดีปกครอง ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การด าเนินก ารทางวินัย  อุทธรณ์  และร้องทุกข์  ตามกฎหม ายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน  
 (๒) การด าเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน ปปง. 
 (๓) การด าเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
 (๔ ) การให้ค าปรึกษ าและค าแนะน า ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ  
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและความรับ
ผิดทางละเมิด ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน ปปง. 
  (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย          

  
ส่วนที่ ๓ 

กองก ากับและตรวจสอบ 
   

 

ข้อ ๑๕๓๖ กองก ากับและตรวจสอบ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการท าธุรกรรม 
 (๒) ศึกษา พัฒนา นโยบาย  มาตรการ และแนวทาง การก ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่  
รายงาน 

                                                             

 
๓๕

ข้อ ๑๔ ๖) เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบป รามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๓๖ข้อ ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๒๐ 

 (๓) ก ากับ ตร วจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรม  
 (๕) รับเรื่อง ตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเ งิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๖) สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ ความเข้าใจ  และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ  
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน 
 (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการกองก ากับและตรวจสอบ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ  
ของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นผู้บั งคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกอง 
โดยมีผู้อ านวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ ในส่วนเป็น
ผู้ช่วย 

  ข้อ ๑๗๓๗ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ ให้ส่วนราชการ ภายในของ กองก ากับและ
ตรวจสอบ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 
 ๑)   ส่วนบริหารงานก ากับและตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานจัดท าสถิติ ข้อมูล ประมวลผล และติดตามการด าเนินงานด้านการก ากับและ
ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  
 (๒) งานจัดสัมมนา และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดให้มี  
การฝึกอบรมแก่ผู้มีหน้าที่รายงาน  
 (๓) งานอ านวยการ งานสารบรรณ งานประชุมของกอง  
 (๔) งานทะเบียน งานประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง 
 (๕) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมปฏิบัติราชการของกอง 
 (๖) งานนโยบาย และมาตรการทางการเงิน และการงบประมาณของกอง 
 (๗) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง 
 (๘) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ 
ของกอง 
                                                             

 
๓๗

ข้อ ๑๗) เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๒๑ 

 (๙) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
 ๒)  ส่วนพัฒนานโยบายการก ากับ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) การประสานงานระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล สมาคมหรือชมรมผู้มีหน้าที่รายงาน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใน  
การสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย  
การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๒) ศึกษา จัดท าหรือพัฒนา นโยบาย มาตรการ และก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
การก ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๓) เผยแพร่ให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่รายงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้าย 

(๔) การด าเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกั บการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายระดับภาค ธุรกิจ หรือ ในธุรกิจของผู้มีหน้าที่ รายงาน หรือของหน่วยงานของรัฐ  
หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท าธุรกรรม  

(๕) การจัดท าแผนงานการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๖) การให้ข้อแนะน า ตอบข้อหารือ และให้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๓)  ส่วนก ากับและ ตรวจสอบ ๑ - ๕ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  การก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามประเภทของผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม 
ที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศก าหนด ดังนี้ 

(๑) การเก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน  
การท าธุรกรรมเพื่อการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



 ๒๒ 

(๒) การจัดท าแผนงานการตรวจสอบแ ละติดตามประเมินผลการด าเนินการ ของแต่ละ  
ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

(๓) การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงาน  

(๔ ) การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินผลข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานใน  
การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๕) การด าเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ท าการของผู้มีหน้าที่รายงาน ในการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๖) การประมวลผล และจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงของผู้มีหน้าที่รายงานใน
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อสนับสนุนการจัดท าประเมินความเสี่ยงระดับชาติ  
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

๔)  ส่วนตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรม ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
      (๑) การรับและแจ้งตอบรับรายงานการท าธุรกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม  
 (๒) การติดตาม ประมวลผล และจัดท าสถิติข้อมูลการรายงานการท าธุรกรรมและข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องของผู้มีหน้าที่รายงาน 

 (๓) การติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งผลรายงานการท าธุรกรรมให้ผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อ
การปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 (๔) การบันทึก จัดท า และปรับปรุงรายงานการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้
ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๕) การให้ข้อแนะน า ตอบข้อหารือ และให้ความรู้ความเข้าใจในการรายงานการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 



 ๒๓ 

๕)  ส่วนตรวจสอบและคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การรับเรื่องเพื่ อด าเนินการตรวจสอบ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น

เกี่ยวกับการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อด าเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงาน  

 (๒) การแจ้ง รายช่ือของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (๓) การเก็บ รวบรวมข้อมู ล สถิติ และวิเคราะห์เรื่องของการด าเนินคดีกับผู้มีหน้าที่
รายงานเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย 

 (๔) การประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อการสนับสนุนการการ
ด าเนิน งานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (๕) การด าเนินการสนับสนุนการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อการด าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามก ารฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย  
การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที่ ๔ 
กองข่าวกรองทางการเงิน 

   
 

 ข้อ ๑๘ กองข่าวกรองทางการเงิน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบและการสร้างฐาน ข้อมูล ข่าวกรองทางการเงิน  
การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน 
  (๒) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการท าธุรกรรม เพื่อปฏิบัติการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๓ ) สืบสวนแ ละวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่มี                
เหตุอันควรสงสัย 
   (๔) สืบสวนและเก็บ รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพื่อด าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  



 ๒๔ 

  (๕) ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชี ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน และความผิด
ฐานฟอกเงิน 
  (๖) ด าเนินการเกี่ยวกับ การ สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนิน การกับ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและด าเนินคดีกับ ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วย  
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 
 (๗) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้น และการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สิน และรวบรวมพย านหลักฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้อง 
 (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย  

 ข้อ ๑๙ ให้ผู้อ านวยการ กองข่าวกรองทางการเงิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน กอง 
โดยมีผู้อ านวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ ในส่วน  
เป็นผู้ช่วย 

  ข้อ  ๒๐  นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๘ ให้ส่วนราชการภายในของ กองข่าวกรอง  
ทางการเงิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 
  ๑)๓๘ส่วนบริหารงานข่าวกรองทางการเงิน  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)   ส่วนวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การวางระบบการข่าวกรองทางการเงิน การสร้างฐานข้อมูลข่าวสารท างการเงิน และ
งานสายลับ ปปง. 

                                                             

   
ข้อ ๒๐ ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๒๕ 

 (๒) การตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 (๓) การสืบสวนหาข่าวการเงินในระบบเครือข่ายที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
การกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
 (๔) การรวบรวมข้อมูลทางการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือ  
ความผิดฐานฟอกเงิน 
 (๕) การประมวลผล และวิเคราะห์ข่าวธุรกรรมทางการเงิน การสนับสนุนและร่วมมือ  
ด้านการข่าวธุรกรรมทางการเงิน 
 (๖) การปร ะมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการข่าวกรองและสืบสวน
ทางการเงิน จัดท ารายงานประมาณการข่าวกรองทางการเงินในแต่ละความผิดมูลฐาน แต่ละพื้นที่  
ตามห้วงระยะเวลา 
 (๗ ) การสนับสนุนข้อมูลพยานและพยานหลักฐาน เพื่อด าเนินการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ สนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่
ได้รับมอบหมาย  
 ๓)  ส่วนวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การสืบสวน ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการท าธุรกรรม  
ที่มีเหตุอันควรสงสัย 
 (๒) การตรวจสอบและวิเคราะห์รายงาน หรือข้อมูลต่าง  ๆ จากแหล่งข้อมูลเปิด  
เพื่อด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้ วยการปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการท าธุรกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น หรือที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐาน ยกเว้นความผิดตาม (๘) ของบทนิยาม
ค าว่า “ความผิดมูลฐาน ” ในมาตรา ๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ  
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและป ราบปราม  
การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 (๔) การด าเนินการเพื่อออกค าสั่งตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับ  
การท าธุรกรรมเบื้องต้น 
 (๕) การสนับสนุนและร่วมมือในการวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ 



 ๒๖ 

 (๖) การประมวลผลธุรกรรม การจัดท าแผนภาพความเช่ือมโยงทางธุรกรรมหรือ
พยานหลักฐานทางการเงิน เพื่อประกอบการด าเนินคดี 
 (๗) การตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานและ
ความผิดฐานฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน
ข้อมูลธุรกรรมหรือข้อมูลทางบัญชีจากแหล่งข่าวเปิด เพื่อด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๘) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔)  ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และประมวลผลคดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการและแนวทางการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งด าเนินการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย 
 (๒) การวางระบบ การสร้างฐานข้อมูลการสนับสนุนทางการ เงินแก่การก่อการร้าย เพื่อ  
การตรวจสอบประเมินผล และสืบสวนสอบสวนด าเนินคดี  
 (๓) การด าเนินการเกี่ยวกับงานรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายปูองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงาน  
การปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่รายช่ือดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทราบ 
 (๔) การด าเนินการเพื่อออกค าสั่งตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับ    
การท าธุรกรรมเบื้องต้น 
 (๕) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการท าธุรกรรม  
ที่เกี่ยวข้องกั บการกระท าความผิดมูลฐานตาม  (๘) ของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน ” ในมาตรา ๓ แห่ง
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  เพื่อปฏิบัติ การ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปราม            
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสนับสนุนและร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 (๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๕)  ส่วนสืบสวนทางการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
 (๑ ) การรับเรื่องหรือส านวนคดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายใน  
ส านักงาน ปปง. หรือหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อด าเนินการสืบสวน



 ๒๗ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) การสืบสวน หรือสนับสนุนการสืบสวน เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับ การท าธุรกรรม 
ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ทรัพย์สินและข้อมูลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิด  
ฐานฟอกเงิน เพื่อด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย  
การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) การส่งเรื่องที่สืบสวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ เพื่อด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วย  
การปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) การสนับสนุนและร่วมมือในการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ 
 (๕) การด าเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้นหรือหมายจับ รวมทั้งการปฏิ บัติการหรือ
ประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้นและการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามก ฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๖) การด าเนินการเพื่อออกค าสั่งตรวจสอบรายงานการท าธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับ  
การท าธุรกรรมเบื้องต้น 
 (๗) การจัดท าส านวนคดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาออกค าสั่งมอบหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
 (๘) การปฏิบัติงาน ในพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติและ ด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติการ  
ตามกฎห มายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การฟอกเงิ น กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๙) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่ ๕ ๓๙  

กองคดี ๑ – ๔ 
   

 

ข้อ ๒๑ กองคดี ๑ – ๔ มีอ านาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่เลขาธิการ ปปง . 
ประกาศก าหนด ดังต่อไปนี้ 

                                                             
๓๙

  ส่วนที่ ๕  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 



 ๒๘ 

 (๑ ) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนิน การกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
การกระท าความผิดและด าเนินคดีกับ ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 (๒) ปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 (๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น  หมายจับ การจับผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงิน   
การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการด าเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๒๒ ให้ผู้อ า นวยการ กองคดี ๑ –  ๔ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ กอง 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน กอง โดยมี
ผู้อ านวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย 

  ข้อ ๒๓๔๐ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๒๑ ให้ส่วนราชการภายในของ กองคดี ๑ – ๔  
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  ๑)   ส่วนบริหารงานคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) งานสารบ บ บัญชี และทะเบียนควบคุมคดี การจัดท าสถิติข้อมูลคดี รวมถึง 
การด าเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายส านวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 (๘ ) งานประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอส านวนคดีหรือเรื่องต่อ 
คณะกรรมการธุรกรรม 
 (๙ ) งานติดตามและประสานการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับส า นวนคดีของกอง 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                                             

 ๔๐ข้อ ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๒๙ 

  (๑๐ ) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับส านวนคดีของกองเพื่อปฏิบัติการ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)  ส่วน ปฏิบัติการงานค ดี ๑ – ๒ มีอ านาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่
ผู้อ านวยการกองประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของเลขาธิการ ปปง. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
  (๑) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนิน การกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระท าความผิดและด าเนินคดีกับ ผู้กระท าความผิ ดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) การปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  (๓)  การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  (๔) การด าเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น  หมายจับ การจับผู้กระท าความผิด 
ฐานฟอกเงิน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานใ นคดีต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 
การกระท าความผิด รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการด าเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที่ ๖ 

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   

 

ข้อ ๒๔๔๑ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
 (๑) เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ  และแผน
ปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลความร่วมมือกับองค์ กรและหน่วยงานต่างประเทศในการปูองกัน
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๒) เสนอแนะแนวทางและมาตรการ และผลักดันการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านการปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

                                                             

 
๔๑

ข้อ ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๓๐ 

 (๓) ประสานความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศและ
ต่างประเทศในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในการปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน และ การต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย จากองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ 
 (๔) การประสานการ สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนิน การกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดและด าเนินคดีกับ ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ 
 (๕) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตาม กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ ปูองกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกล งที่ได้จัดท าข้ึนระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 (๖) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานอาเซียนของส านักงาน ปปง . (ASEAN Unit) และงาน
ภาษาต่างประเทศ 
 (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ข้อ  ๒๕  ให้ ผู้อ านวยการ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ควบคุมดูแล  
การปฏิบัติราชการของ กอง ให้เป็นไปตามกฎห มายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็น  
ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน กอง  โดยมีผู้อ านวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ  
ของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วนเป็นผู้ช่วย 

 ข้อ ๒๖๔๒ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๒๔ ให้ส่วนราชการภายในของ กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 
  ๑)   ส่วนบริหารงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

                                                             

 ๔๒ข้อ ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๓๑ 

  ๒)  ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานจัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือ ด้านการปูองกัน ปราบปรามการฟอกเงินและ  
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับต่างประเทศ 
 (๒) งานจัดท าแผนงาน  โครงการ  และด าเนิน ความร่วมมือกับต่างประเทศในกรอบ  
ทวิภาคีและพหุภาคี  และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา เครือข่ายการปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๓) ติดตามรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การก่อการร้าย เพื่อประมวลและจัดท ารายงานตามที่หน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศร้องขอ 
 (๔) งานประชุมเจรจากับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งก าหนดท่าทีของฝุาย
ไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาชญากรรมข้ามชาติ และ  
การปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓)  ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) เป็นศูนย์ประสานงานหลักกับองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากลด้าน  
การปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน  และ การต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ  
ประเทศไทย  

(๒) ประมวล ศึกษา วิเคราะห์ มาตรการด้านการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและ  
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  

(๓) เสนอแนวทางและมาตรการ และผลักดันการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ในด้านการปูองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของ
ประเทศไทย อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

(๔) งานติดตามความก้าวหน้า จัดท ารายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
และพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๕) งานเลขานุการคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔)  สว่นวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) ด าเนินงานเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศของข้าราชการ 
(๒) ประสานและด าเนินงานจัดประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศไทย โดยความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 



 ๓๒ 

(๓) ด าเนินงานพิธีการหรือรับรองผู้แทนหน่วยงานต่างประ เทศที่เข้าเยี่ยมหรือดูงาน 
ณ ส านักงาน ปปง.  

(๔) งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมความร่วมมือด้าน ต่างประเทศ  โดยมีหน้าที่รวบรวม
ข่าวสารการด าเนินงานด้านต่างประเทศของส านักงาน ปปง. เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ  

(๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕)  สว่นความร่วมมือคดีระหว่างประเทศ  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) งานส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศ 
และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานกลางประจ าประเทศไทย 

(๒) งานเจรจา พิจารณาร่าง และประมวลเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อลงนามในข้ อตกลง
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับต่างประเทศ 
  (๓) การประสานการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน
และปราบป รามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การ  
ก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ 
  (๔) การตรวจสอบ สืบสวน วิเคราะห์ รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นในระบบเครือข่าย
ฐานข้อมูลของส านักงาน ปปง . และข้อมูล อื่น ๆ  เกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ 
   (๕) งานจัดท าค าร้องขอข้อมูลข่าวกรองทางการเงินไปยังหน่วยงานต่างประเทศ 
ตลอดจนประสานการจัดท าค าร้องเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดและด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินในต่างประเทศ 

(๖) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
                   ๖)  ส่วนงานศูนย์ประสานงานอาเซียนของส า นักงาน ปปง . (ASEAN Unit) และ งาน
ภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
 (๑) งานศึกษา วิเคราะห์  เพื่อจัดท าและพัฒนานโยบายและแผนความร่วมมือของ
ส านักงาน ปปง. กับประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 (๒) ประสานการด าเนินงาน ติดตามประเมิน และรายงานผลการปฏิบั ติงานตามแผน
ความร่วมมือของส านักงาน ปปง. กับประชาคมอาเซียน 
 (๓) งานล่าม และแปลภาษาเพื่อใช้ในภารกิจการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและ  
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   



 ๓๓ 

 (๔ ) จัดท าและเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และสารสนเทศภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ  เกี่ยวกับความร่วมมือในการปูองกันปราบปรามการฟอกเงินและการ ต่อต้าน  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   
   (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที ่๗ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร ์   

   
 

ข้อ ๒๗  กองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทาง แผนปฏิบัติงาน  ของส านักงาน  ปปง . 
ในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๒) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ ด้านการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิจัยพัฒนาด้านการปูองกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๔) ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) วางระบบ ส่งเสริม  สนับสนุน  ก าหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรและจัดฝึกอบรม  
ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  (๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ  
 (๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๒๘ ให้ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์  มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน กอง 
โดยมีผู้อ านวยการ ส่วน เป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุ มดูแลการปฏิบัติราชการของ ส่วนและให้เจ้าหน้าที่ใน ส่วน 
เป็นผู้ช่วย 

 

 



 ๓๔ 

  ข้อ ๒๙ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๒๗ ให้ส่วนราชการภายในของ กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 
  ๑)๔๓ส่วนบริหารงานนโยบายและยุทธศาสตร์  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒) ส่วนนโยบายและแผน  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

(๑) งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเปูาหมายการบริหารงาน
ของส านักงาน ปปง . ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ และ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(๒) งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดท าและพัฒนานโยบายการบริหารงานของส านักงาน ปปง. 
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

(๓) งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการ กรอบทิศทางการพัฒนา
รูปแบบ และ เทคนิคการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย 

(๔) งานประสานการด าเนินงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส านักงาน ปปง .  
ที่เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ 

(๕) งานรวบรวม จัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานด้านนโยบายและมาตรการของส านักงาน ปปง. 

(๖) งานรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน รว มทั้งการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เพื่อ  
เพิ่มศักยภาพในการวางแผนงานของส านักงาน ปปง. ให้เป็นไปตามนโยบายและเปูาหมายของส านักงาน ปปง.  

(๗) งานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส านักงาน ปปง. 
(๘) งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตรี 
(๙) งานเลขานุการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

                                                             

 ๔๓ข้อ ๒๙ ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๓๕ 

(๑๐) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓)  ส่วนการงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงาน ปปง. 
 (๒) งานจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของส านักงาน ปปง. 
 (๓) งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อช้ีแจงกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา 
 (๔) งานบริหารงบประมาณ  
 (๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔)๔๔ส่วนวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และศึกษา วิเคราะห์แนวนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  
 (๒) งานสนับสนุนและเสนอแนะด้านวิชาการเพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการท างาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน  
 (๓) ศึกษา วิเคราะห์ส ารวจความเช่ือมั่นของประชาชน ผลกระทบจากการด าเนิน
มาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยและสนับสนุนให้มี
การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมทั้งจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัย  
 (๕) งานจัดท ายุทธศาสตร์ แผนการวิจัยของส านั กงาน ปปง . เพื่อสนับสนุนนโยบาย
ระดับชาติ 
 (๖) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการข้อมูล การก าหนดวิธีการจัดเก็บ การน าเสนอข้อมูล
การเปรียบเทียบเชิงสถิติด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการ้าย 
 (๗) งานศูนย์ข้อมูลกลางทางสถิติ  และข้อมูลสารสนเทศของส านักงาน ปปง . ให้เป็น
ระบบ  
 (๘) งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ 
   (๙) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

                                                             

 ๔๔ข้อ ๒๙ ๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๓๖ 

  ๕)  ส่วนพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
(๑) งานแผนพัฒนาบุคลากร  
(๒) งานแผนการฝึกอบรมประจ าปี  
(๓) งานก าหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร 
(๔) งานก าหนดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 

                      (๕) งานคัดเลือกและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
                    (๖) งานคัดเลือกและจัดส่งบุคลากรไปเป็นวิทยากร 
                   (๗) งานจัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมและฐานข้อมูลวิทยากร  
                      (๘) งานจัดฝึกอบรม 
                   (๙) งานประเมินผลภายในโครงการฝึกอบรม 
                    (๑๐) งานผลิตเอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรม 
                   (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของห น่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 ๖)๔๕ส่วนติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การศึกษาวิเคราะห์เพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางในการวางระบบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอ กเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๒) การศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ด้านประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงเร่งรัดการปฏิบัติงาน 

 (๓ ) งานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (๔) งานจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่
ก ากับดูแล และกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (๕) จัดท ารายละเอียดเกณฑ์ของตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดงบประมาณ และ
ตัวช้ีวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (๖) งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดงบประมาณ  
 (๗) งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของส านักงาน ปปง . รวมทั้งแผนบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

                                                             

 ๔๕ข้อ ๒๙ ๖ ) เพ่ิมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริ หารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๓๗ 

 (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที ่๘ 
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 

   
 

  ข้อ ๓๐ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ บัญชีทางทรัพย์สิน  การจัดเก็บและการดูแลรักษา
ทรัพย์สิ น การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง  การส่งคืนแก่เจ้าของ  และการประเมินราคาทรัพย์สิน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามกา รฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย  
รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์  การน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทา งราชการ การให้เช่า การแต่งตั้ง
ผู้จัดการ รวมทั้ง การ ส ารวจ ทรัพย์สิน เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  (๓) ด าเนินกา รเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 ข้อ ๓๑ ให้ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ของกองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน กอง 
โดยมีผู้อ านวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่ในส่วน  
เป็นผู้ช่วย 

  ข้อ ๓๒ นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๓๐ ให้ส่วนราชการภายในของ กองบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 
  ๑)๔๖ส่วนบริหารงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 

                                                             

 ๔๖
 ข้อ ๓๒ ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๓๘ 

 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง  
   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
  ๒)  ส่วนเก็บรักษาและจัดส่งทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
   (๑) การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิ นตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม       
การฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและ การจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ .ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพ ระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษา  
และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ 
หรือค าสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๒) งานรับมอบทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษา 
   (๓) งานวางระบบและทะเบียนและบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษา 
   (๔) งานตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและการเก็บรักษาทรัพย์สิน และการวิเคราะห์  
คุณภาพทรัพย์สินที่เก็บรักษา  
   (๕) งานให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ส่วนราชการ หน่วยงานหรือเอกชนเก็บรักษา 
   (๖) งานคณะกรรมการเก็บรักษาทรัพย์สิน  
   (๗) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพย์สินเพื่อการเก็บรักษา 
   (๘) งานอาคารและสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน 
   (๙) งานจัดส่งทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเก็บรักษาและ การจัดการทรัพย์สินที่ ถูกยึดหรืออายัด พ .ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านั กนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการ น าทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม  
การฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ หรือค าสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๑๐) งานวางระบบทะเบียนและบัญชีทรัพย์สินที่จัดส่ง 
   (๑๑ ) งานตรวจสอบทรัพย์สิน สถานะทางคดี และการยืนยันทรัพย์สินเพื่อการ  
จัดส่งทรัพย์สิน 



 ๓๙ 

   (๑๒ ) งานส่ งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง  เจ้าของ  หรือผู้มีสิทธิได้รับคืน  
ตามกฎหมายและกองทุน   
   (๑๓) งานคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพทรัพย์สิน 
   (๑๔) งานรับ – จ่ายเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในการจัดส่งทรัพย์สิน 
   (๑๕) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพย์สินเพื่อการจัดส่ง 
   (๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาและการจัดส่งทรัพย์สิน 
   (๑๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  ๓)  ส่วนบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
  (๑) การบริหารทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าเอาทรัพย์สิ นออกขายทอดตลาด  
และการน าทรัพย์สินไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ .ศ. ๒๕๔๓  
ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการประเมินค่าเสี ยหายและค่าเสื่อมสภาพ         
พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการกับทรัพย์สิน พ .ศ . ๒๕๕๖ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ  
หรือค าสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  (๒ ) งานวางระบบและรูปแบบ ใน การบริหารทรัพย์สิน งานทะเบียน บัญชี  
รายรับ – รายจ่าย จากการบริหารทรัพย์สิน 

  (๓) งานส ารวจทรัพย์สิน งานตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน สถานะทางคดี และการ  
ยืนยันทรัพย์สินเพื่อด าเนินการขออนุมัติบริหารทรัพย์สิน 

  (๔) งานด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรัพย์สินไปดูแลแล ะใช้ประโยชน์ และ  
การน าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

  (๕) งานแต่งตั้งผู้จัดการบริหารทรัพย์สินหรือการน าทรัพย์สินออกให้เช่า 
  (๖) งานวางระบบประมาณราคาค่าเช่า ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน 
  (๗) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพย์สินและการวิเคราะห์เพื่อการบริหารทรัพย์สิน 
  (๘) งานติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพย์สิน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาแก้ไข 

ปัญหาในการบริหารทรัพย์สิน 
  (๙) งานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
  (๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพย์สิน 
  (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกั บหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย  
  ๔)  ส่วนขายทอดตลาดทรัพย์สิน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 



 ๔๐ 

  (๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม    
การฟอกเงินว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแล และใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สิน  
ออกขายทอดตลาดและการน าทรัพย์สินไปใช้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ .ศ. ๒๕๔๔ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน าทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นข องแผ่นดิน ตามกฎหมายว่าด้วย  
การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ .ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการด าเนินการ  
กับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ หรือค าสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  (๒ ) งานวางระบบการน าทรัพย์สิน ออกขายทอดตลาด งานทะเบียนทรัพย์สิน          
งานการเงินและบัญชีที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาด 

  (๓) งานเลขานุการคณะกรรมการขายทอดตลาด 
  (๔) งานวางระบบในการประเมินราคาทรัพย์สินและการก าหนดราคาเริ่มต้น 
  (๕) งานตรวจส อบทรัพย์สิน สถานะทางคดี และการยืนยันทรัพย์สินเพื่อด าเนินคดี     

การขออนุมัติน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด 
  (๖) งานแจ้งเจ้าของทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่น าออกขายทอดตลาด 
  (๗) งานเตรียมการขายทอดตลาด รวมทั้งการจัดให้ดู สภาพทรัพย์สิน การจัดสถานที่   

ขายทอดตลาดและการประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด 
  (๘) งานด าเนินการขายทอดตลาด รวมทั้งการลงทะเบียนผู้เข้าสู้ราคา การวาง

หลักประกันและการคืนหลักประกัน และการลงบัญชีผู้เสนอราคาในการประมูล 
  (๙) งานส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อและด าเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินที่ส่งมอบ 
  (๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
  (๑๑) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ๕)  ส่วนกองทุน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ  
  (๑) การด าเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกฎหมายว่าด้วย

การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามระเบียบคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุน การปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทั้งการ เก็บรักษาและ
บริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือค าสั่งอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  (๒) วางระบบเกี่ยวกั บการบริหารจัดการกองทุน และการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกองทุน 

  (๓) งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง
กับงานกองทุน 



 ๔๑ 

  (๔) งานเสนอแนะหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ  ปปง .
เกี่ยวกับการเสนอมาตรการในการด าเนินการของกองทุน 

   (๕)๔๗งานเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน งานบริหารทรัพย์สินของกองทุน การ
เบิกจ่ายเงินของกองทุน และงานด้านบัญชีของกองทุน 

  (๖)๔๘งานก ากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ หรือผู้ท าหน้าที่บริหารกองทุนที่
เรียกช่ืออย่างอื่น และเจ้าหน้าที่ในกองทุน 

  (๗) งานประมาณ การรายรับและรายจ่ายประจ าปีของกองทุน งานจัดท ารายงานผล  
การด าเนินงานประจ าปีของกองทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ ปปง. พิจารณา 

  (๘) งานงบดุลกองทุนและรายงาน การเบิกจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ให้
ส านักงาน การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรอง และเสนอต่อคณะกรรมการ ปปง . และรัฐมนตรีทราบ  
ภายในหกเดือน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

  (๙) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานกองทุน 
  (๑๐) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ส่วนที ่๙ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 ข้อ ๓๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของส านักงาน ปปง. 
 (๒)๔๙ วิจัย พัฒนา และวางระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์
เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ และการ
ตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของ
ส านักงาน ปปง . ในการปูองกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย 

                                                             

 
๔๗

ข้อ ๓๒ ๕) (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

   
ข้อ ๓๒ ๕) (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๔๙ ข้อ ๓๓ (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 



 ๔๒ 

 (๓) เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลและการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ          
การปูองกัน และ ปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
ของประเทศ 
 (๔)๕๐ ศึกษา วิเคร าะห์และจั ดท าแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้การสนับสนุน  
ให้ค าปรึกษาแนะน า และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่หน่วยงานในสังกัดส านักงาน ปปง. 
 (๕ )  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๓๔ ให้ผู้อ าน วยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ  
ของ ศูนย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่  
ในศูนย์  โดยมีผู้อ านวยการส่วนเป็นผู้ช่วยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนและให้เจ้าหน้าที่  
ในส่วนเป็นผู้ช่วย 

   ข้อ ๓๕ ๕๑  นอกจากอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๓๓ ให้ส่วนราชการภายในของ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี ้ 
     ๑)๕๒ส่วนบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) งานอ านวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของศูนย์ 
 (๒) งานทะเบียน ประกาศ ค าสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของศูนย์  
 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของศูนย์  
 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของศูนย์  
 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของศูนย์  
 (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของศูนย์  
 (๗) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒)  ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูล
และการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ 

                                                             

 ๕๐ข้อ ๓๓ (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

๕๑
 ข้อ ๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

   
ข้อ ๓๕ ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๔๓ 

 (๒) การวางแผนพัฒนา ควบคุมก ากับ และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตของส านักงาน ปปง. 
 (๓) การจัดท าคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๔ ) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: 
Management Information System) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS: Decision Support System) 
และระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (EIS: Executive Information System) ที่เกี่ยวกับการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 (๕) การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วิจัย และพั ฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการปูองกันและปราบปราม      
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พร้อมทั้งการปรับปรุงและบ ารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๖) การศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการจัดท านโยบาย ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎ ระเบียบ 
ควบคุม ก ากับและดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ 
การรักษาความปลอดภัยของส านักงาน ปปง. 
 (๗) การให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงาน ปปง. 
 (๘)๕๓ (ยกเลิก) 
 (๙) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓)  ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะงาน   
ที่ปฏิบัติ 
 (๒) การศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการจัดท านโยบาย และปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎ ระเบียบ 
ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของส านักงาน ปปง. 
 (๓) การด าเนินการจัดหา บริหารจัดการ และบ ารุงรักษา และสนับสนุนระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส านักงาน ปปง. 
 (๔) การวิจัย พัฒนา และจัดหาเครื่องมื ออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
สนับสนุนการบริหาร และการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง. 

                                                             

 ๕๓ข้อ ๓๕ ๒) (๘) ยกเลิกโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันแล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๔๔ 

 (๕) การให้ค าปรึกษาแนะน า ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลางและบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๖) การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เขียนชุดค าสั่ง ประมวลผล เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๗) การก ากับดูแลการใช้งาน การปูองกัน และเฝูาระวังอุปกรณ์คอมพิ วเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายและระเบียบการรักษาความปลอดภัย 
 (๘) การปรับปรุงและพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความปลอดภัย ทันสมัยและใช้งานได้
ตลอดเวลา 
 (๙) การควบคุมดูแลห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) และสถานที่ส ารองข้อมูล (Backup 
Site) ของส านักงาน ปปง. 
 (๑๐) การส ารองข้อมูล การจัดท าแผนฉุกเฉิน และการกู้คืนข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๑)๕๔ (ยกเลิก) 
 (๑๒) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๔)๕๕ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมพย านหลักฐาน และ

การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอ ร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ภาพและเสียง 
  (๒) การด าเนินการจัดท านโยบาย ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ    
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็ บรวบรวมพยานหลักฐาน และการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจวิเคราะห์ภาพและเสียง 
ของส านักงาน ปปง. 

 (๓ )  การจัดท าคู่มือ ข้ันตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน และการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจวิเคราะห์ภาพและเสียง ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

                                                             

 ๕๔ข้อ ๓๕ ๓) (๑๑) ยกเลิกโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

   
ข้อ ๓๕ ๔ ) ยกเลิก โดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริ หารราชการส านักงานปูองกันแล ะ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๔๕ 

 (๔) การร่วมปฏิบัติ การตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน   
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยใช้เครื่องมือตรวจ
พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือพิเศษ  

 (๕) การเก็บหลักฐาน การค้นหา การควบคุม การเคลื่อนย้ายถ่ายโอน และการเก็บรักษา
หลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 (๖ )  การตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

 (7) การตรวจวิเคราะห์ภาพและเสียง ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ด้านการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 (8) การให้ค าปรึกษา พัฒนาหลักสูตร และจัดฝึกอบรมด้านการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

 (9) การจัดหา ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข บริหารจัดการ ดูแล และบ ารุงรักษา 
ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ 

 (๑0) การจัดหาเครื่องมือตรวจ พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์  เครื่องมือพิเศษ                     
หรือยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยี ที่ใช้ในการวิเคราะห์ การตรวจ พิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้ใน  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง. 

 (๑1) การบริหารจัดการ และควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการ ตรวจพิสูจน์หลักฐาน  
ทางคอมพิวเตอร์ของส านักงาน ปปง. 
  (๑2) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย   
 ๕)  ส่วนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การศึกษาวิเคราะห์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของส านักงาน ปปง. 
 (๒) การศึกษาวิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงาน ปปง.  
 (๓) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผน การตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และ
บูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ปปง. เพื่อให้เกิดเอกภาพและคุณภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมของส านักงาน ปปง. ตลอดจนในภาพรวมของประเทศ 
 (๔) การศึกษา วิเคราะห์ บริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลสถิติส าหรับศูนย์ปฏิบัติการ 
ส านักงาน ปปง. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์รายงานสถานการณ์ในปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต รวมถึงการจัดท าข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงาน ปปง.  
 (๕) การประสานและด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 (๖) การศึ กษา วิเคราะห์ และก าหนดมาตรฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ของส านักงาน ปปง. ให้เป็นสากล หรือตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดไว้  



 ๔๖ 

 (๗) การประสานการด าเนินงาน ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยการจั ดให้มีระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานในระดับบุคคล                

(KPI Personal) และระบบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงาน (KPI Department) 

 (๘) การสนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน า พัฒนาหลักสูตร และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรในส านักงาน ปปง.  
 (๙) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KMS: Knowledge  
Management System) และระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  
 (๑๐ ) การควบคุม ก ากับและผลักดันให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ        
และระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ     
การรักษาความปลอดภัยของส านักงาน ปปง.  
  (๑๑ ) การสนับสนุนผู้บริหาร ผู้ใช้ระบบ ผู้พัฒนาระบบ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้มี 
องค์ความรู้ มีความเข้าใจ มีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อปฏิบัติตามการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของรัฐบาล 
  (๑๒ ) การศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Governance) 
  (๑๓ ) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนการจัดการสารสนเท ศและแผนบริหาร     
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศของส านักงาน ปปง. 
  (๑๔)๕๖ (ยกเลิก) 
 (๑๕) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

๖)๕๗ส่วนตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ 
 (๑) การศึกษา วิเคราะห์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการกระท าความผิดทาง

เทคโนโลยี การ สืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตข้ันสูง และอาชญากรรม  
การฟอกเงินรูปแบบพิเศษ รวมทั้ง การกระท าความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับ  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   
 (๒) การจัดท า แนว นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ แนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ข้ันสูง และอาชญากรรมการฟอกเงินรู ปแบบพิเศษ  รวมทั้ง การกระท าความผิด ทางเทคโนโลยีทาง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความผิดมูลฐานของส านักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
                                                             

 ๕๖ข้อ ๓๕ ๕) (๑๔) ยกเลิกโดยระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันแล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ๕๗ข้อ ๓๕ ๖ ) เพ่ิม โดยระเบียบส านักงานปู องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการส านักงานปูองกันแล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 



 ๔๗ 

 (๓) การตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี การ สืบค้นข้อมู ลทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตข้ันสูง  และอาชญากรรมการฟอกเงินรูปแบบพิเศษ  ซึ่งต้องใช้เทคนิค หรือ
ยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ 

 (4) การประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของข้อมูลข้ันสูง และประมวล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ  
การกระท าความผิดทางเทคโนโลยี 

 (๕) การพัฒนา และการ บริหารจัดการ ระบบ ยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยี  หรือเครื่องมือ
พิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี 

 (6) การเก็บหลักฐาน การค้นหา การควบคุม การเคลื่อนย้ายถ่ายโอน และการเก็บรักษา
หลักฐานที่มีการกระท าความผิดทางเทคโนโลยี 

 (7) การพัฒนาหลักสูตร และการจัดฝึกอบรมด้านการตรวจสอบการกระท าความผิดทาง
เทคโนโลยี  

 (8) การให้ค าปรึกษา และประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบการกระท าความผิดทาง
เทคโนโลยี การ สืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตข้ันสูง  และอาชญากรรม  
การฟอกเงินรูปแบบพิเศษ 
 (9) การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ส่วนที ่๑๐ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
   

 

  ข้อ ๓๖  กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายใน  
ส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน ปปง . รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ ปปง .  
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑ ) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และกา รบัญชีของ  
ส านักงาน ปปง. 

 (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๓๗ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ กลุ่ม
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็ นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ใน กลุ่ม โดยมี
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป็นผู้ช่วย และมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๓๖ 
 
 
 
 



 ๔๘ 

ส่วนที ่๑๑ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

   
 

  ข้อ ๓๘ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการ  
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รั บผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ ปปง . โดยมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑ ) เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ระบบราชการภายในส านักงาน ปปง. 
 (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในส านักงาน ปปง. 
 (๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ 
และหน่วยงานภายในส านักงาน ปปง. 
 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ ๓๙ ให้ผู้อ านว ยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีหน้าที่ควบคุมดูแลกา รปฏิบัติราชการ  
ของกลุ่มให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม 
โดยมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป็นผู้ช่วย และมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๓๘ 

 
หมวด ๔ 

การปฏิบัติราชการแทนหรือการรักษาราชการแทน 
   

 ข้อ ๔๐  การปฏิบัติราชการแทน หรือ การรักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง .                 
รองเลขาธิการ ปปง. และหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า หรือการปฏิบัติหน้าที่ ของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับส่วนหรือเทียบเท่า ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี 

 

       ประกาศ     ณ    วันที่       ๑       เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

                         พันต ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ 
 (สีหนาท ประยูรรัตน์) 

เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



 ๔๙ 

หมายเหตุ :-  ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการบริหารราชการส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

 ระเบียบส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยการบริหารร าชการส านักงาน
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 


