
 
 

ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วาดวยการบรหิารราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบ วาดวยการบริหารราชการสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธ์ิสมดังเจตนารมณในการตรากฎหมายดังกลาว  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗/๑ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ 

มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๖๔/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 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 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบกับ    

มาตรา ๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ 

มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง

แบงสวนราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับหนังสือ 

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๑/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ มติ อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติหนาที่    

อ.ก.พ.กระทรวง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 

๑๐๐๘.๓.๑/๔๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

จึงวางระเบียบไว ดังตอไปน้ี                                                                                                 

  

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
   

 

 ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวย 

การบริหารราชการสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖” 



 ๒

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน ๒๕๕๖  เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก 

 (๑) ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยการบริหารราชการ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 (๒) ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือประกาศอื่นใด ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี 

  ขอ ๔ ในระเบียบน้ี  

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 “คณะกรรมการ ปปง.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการ พนักงานราชการ และผูมีหนาที่ตองปฏิบัติงาน 

ในสํานักงาน ปปง. และใหหมายความรวมถึงขาราชการหรือพนักงานของสวนราชการหรือหนวยงานอื่น 

ซึ่งมาชวยราชการในสํานักงาน ปปง. 

 “เลขาธิการ ปปง.” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม        

การฟอกเงิน  

 “สํานักงาน ปปง.” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  ขอ ๕ ในการปฏิบัติราชการเมื่อกลาวถึง 

  (๑) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ใหใชคํายอวา “คณะกรรมการ ปปง.”  
 (๒) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหใชคํายอวา “สปง.” หรือ“สํานักงาน ปปง.” 

กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกสํานักงาน ปปง. ตามลําดับ  

 (๓) เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ใหใชคํายอวา “ลปง.” หรือ

“เลขาธิการ ปปง.” กับการปฏิบัติราชการภายในหรือภายนอกสํานักงาน ปปง. ตามลําดับ 

  ขอ ๖ ใหเลขาธิการ ปปง. รักษาการตามระเบียบน้ี 

 
หมวด ๒ 

การจัดสวนราชการ 
   

 

 ขอ ๗ ใหสวนราชการในสํานักงาน ปปง. ใชอักษรยอประจําสวนราชการ ดังตอไปน้ี 

 ๑)  สํานักงานเลขานุการกรม  สลก. 

 ๒)  กองกฎหมาย กม. 

 ๓)  กองกํากับและตรวจสอบ กส. 

 ๔)  กองขาวกรองทางการเงิน ขก. 

 ๕)  กองคดี ๑ คด. ๑ 

 ๖)  กองคดี ๒ คด. ๒ 



 ๓

 ๗)  กองคดี ๓ คด. ๓ 

 ๘)  กองความรวมมือระหวางประเทศ คท. 

 ๙)  กองนโยบายและยุทธศาสตร นย. 

 ๑๐)  กองบริหารจัดการทรัพยสิน    บส. 

 ๑๑)  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศท. 

 ๑๒)  กลุมตรวจสอบภายใน ตน. 

 ๑๓)  กลุมพัฒนาระบบบริหาร พบ. 

 กลุมตาม ๑๒) และ ๑๓) รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอเลขาธิการ ปปง.  

 ขอ ๘ ใหแบงสวนราชการตามขอ ๗ และใชเลขหนังสือประจําสวนราชการ ดังตอไปน้ี  

  ๑)  สํานักงานเลขานุการกรม    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑ 

 (๑) สวนงานเลขาธิการ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๑ 

  (๒) สวนบริหารงานกลาง     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๒ 

 (๓) สวนบริหารทรัพยากรบุคคล   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๓ 

 (๔) สวนการคลัง       เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๔ 

 (๕) สวนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ             เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๕ 

 (๖) สวนสื่อสารองคกร    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๑.๖ 

 ๒)  กองกฎหมาย        เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒ 

 (๑) สวนบริหารงานทั่วไป  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๑ 

 (๒) สวนนิติการ     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๒ 

 (๓) สวนคดีและวินัย      เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๓ 

 (๔) สวนงานคณะกรรมการธุรกรรม     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๔ 

 (๕) สวนขอมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๒.๕ 

  ๓)  กองกํากับและตรวจสอบ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓ 

 (๑) สวนบริหารงานทั่วไป    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๑ 

 (๒) สวนพัฒนานโยบายการกํากับ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๒ 

 (๓) สวนกํากับและตรวจสอบ ๑   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๓ 

 (๔) สวนกํากับและตรวจสอบ ๒   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๔ 

 (๕) สวนกํากับและตรวจสอบ ๓   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๕ 

 (๖) สวนกํากับและตรวจสอบ ๔   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๖ 

 (๗) สวนกํากับและตรวจสอบ ๕   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๗ 

 (๘) สวนกํากับและตรวจสอบ ๖   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๘ 

  ๔)  กองขาวกรองทางการเงิน    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔ 

 (๑)  สวนบริหารงานทั่วไป    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๑ 



 ๔

 (๒)  สวนวิเคราะหขาวกรองทางการเงิน  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๒ 

 (๓)  สวนวิเคราะหธุรกรรมทางการเงิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๓ 

 (๔)  สวนตอตานการสนับสนุนทางการเงิน  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๔ 

  แกการกอการราย 

 (๕)  สวนสืบสวนทางการเงิน  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๔.๕ 

  ๕)  กองคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕ 

 (๑) สวนบริหารงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๑ 

   (๒) สวนปฏิบัติการงานคดี ๑    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๕.๒ 

 ๖) กองคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖ 

 (๑) สวนบริหารงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๑ 

   (๒) สวนปฏิบัติการงานคดี ๒    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๖.๒ 

 ๗) กองคดี ๓    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗ 

 (๑) สวนบริหารงานคดี ๓    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๑ 

   (๒) สวนปฏิบัติการงานคดี ๓    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๗.๒ 

 ๘)  กองความรวมมือระหวางประเทศ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘ 

  (๑) สวนบริหารงานทั่วไป    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๑ 

  (๒) สวนนโยบายและยุทธศาสตรระหวางประเทศ เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๒ 

  (๓) สวนความรวมมือระหวางประเทศ   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๓ 

  (๔) สวนวิเทศสัมพันธ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๔ 

 ๙)  กองนโยบายและยุทธศาสตร      เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙ 

 (๑) สวนบริหารงานทั่วไป  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๑ 

 (๒) สวนนโยบายและแผน    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๒ 

 (๓) สวนการงบประมาณ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๓ 

 (๔) สวนวิชาการและประเมินผล   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๔ 

 (๕) สวนพัฒนาบุคลากร    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๙.๕ 

 ๑๐)  กองบริหารจัดการทรัพยสิน     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐ 

 (๑) สวนบริหารงานทั่วไป     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๑ 

 (๒) สวนเก็บรักษาและจัดสงทรัพยสิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๒ 

 (๓) สวนบริหารทรัพยสิน     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๓ 

 (๔) สวนขายทอดตลาดทรัพยสิน   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๔ 

  (๕) สวนกองทุน     เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๐.๕ 

 ๑๑) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑ 

  (๑) สวนบริหารงานทั่วไป    เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๑ 



 ๕

  (๒) สวนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๒ 

  (๓) สวนคอมพิวเตอรและเครือขาย   เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๑.๓ 

 ๑๒)  กลุมตรวจสอบภายใน            เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๒ 

 ๑๓) กลุมพัฒนาระบบบริหาร  เลขหนังสือ ที่ ปง ๐๐๑๓   

                               

หมวด ๓ 

อํานาจหนาที่ของสวนราชการ 
   

 

สวนที ่๑ 

สํานักงานเลขานุการกรม 
   

 

  ขอ ๙ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของ 

สํานักงานปปง. และราชการอื่นที่มิไดแยกใหเปนอํานาจหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ  

อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง  

  (๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน ปปง. 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ งานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการของ

สํานักงาน ปปง. 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิทักษระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการ

ของสํานักงาน ปปง. 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของ

สํานักงาน ปปง. 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน การรับแจงเบาะแสและขอมูล

เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  

 (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ  เผยแพรกิจกรรม และสรางภาพลักษณ 

ของสํานักงาน ปปง. ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

  (๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ ๑๐ ใหเลขานุการกรมมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ปปง.  

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ในสํานักงาน

เลขานุการกรม โดยมีผูอํานวยการสวนเปนผูชวยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสวนและให

เจาหนาที่ในสวนเปนผูชวย 



 ๖

  ขอ ๑๑ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๙ ใหสวนราชการภายในของสํานักงานเลขานุการกรม 

มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

 ๑)  สวนงานเลขาธิการ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

  (๑) งานบริหารทั่วไป และงานชวยอํานวยการของสวน 

  (๒) การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของเลขาธิการ ปปง. รองเลขาธิการ ปปง.  

  (๓) การชวยปฏิบัติราชการดานกฎหมาย และกลั่นกรองความถูกตองสมบูรณของงาน 

ที่นําเสนอเลขาธิการ ปปง.  

  (๔) การใหคําปรึกษา ความเห็น ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และ

ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของเลขาธิการ ปปง.  

  (๕) การประสานการดําเนินการตามนโยบาย และขอสั่งการของเลขาธิการ ปปง.  

  (๖) อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการของผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตาง ๆ ที่ข้ึนตรง

ตอเลขาธิการ ปปง. 

  (๗) การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการผูบริหารสํานักงาน ปปง. 

  (๘) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒)   สวนบริหารงานกลาง ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานธุรการและประสานการดําเนินการทั่วไปของสํานักงาน ปปง. และของสํานักงาน

เลขานุการกรม 

 (๒) งานสารบรรณของสํานักงาน ปปง. และของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๓) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของสํานักงาน ปปง. และ 

ของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๔) งานขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๕) งานประชุมสํานักงาน ปปง. และของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๖) งานจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ การจัดทําคําของบประมาณประจําป 

แผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ งานติดตามประเมินผลตามแผนของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๗) งานควบคุมและติดตามประเมินผลและการจัดทํารายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 

และแผนการใชจายงบประมาณของสํานักงานเลขานุการกรม 

 (๘) งานปฏิบัติราชการนอกเวลาของสํานักงาน ปปง. 

 (๙) งานพระราชพิธี งานกฐินพระราชทาน งานพิธีในวันสําคัญตาง ๆ 

 (๑๐) งานลงทะเบียนจัดสงไปรษณีย และเบิกจายคาจัดสงไปรษณียของสํานักงาน ปปง. 

 (๑๑) งานบัตรอนุญาตผานเขา–ออกบุคคล และบัตรอนุญาตผานเขา–ออกยานพาหนะ 



 ๗

 (๑๒) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๓)  สวนบริหารทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

(๑) งานบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของกับขาราชการ พนักงานราชการ งานควบคุม

การปฏิบัติราชการ การลาของเจาหนาที่สํานักงาน ปปง. และของสํานักงานเลขานุการกรม 

(๒) งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

(๓) งานขาราชการดีเดน งานบําเหน็จความชอบ งานสวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูล  

(๔) การเลื่อนระดับ โอน ยายขาราชการ 

(๕) งาน อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง. และ อ.ก.พ. สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติหนาที่ อ.ก.พ. 

กระทรวง 

(๖) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  และขอเหรียญราชการตาง ๆ 

(๗) งานปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังของขาราชการและพนักงานราชการ 

(๘) งานทะเบียนประวัติขาราชการและพนักงานราชการ และงานระบบขอมูลสารสนเทศ

ทรัพยากรบุคคล 

(๙) งานบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐและพนักงานราชการ งานบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ และสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(๑๐) งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดานการมุงเนนทรัพยากรบุคคล  และ

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกเวนงานพัฒนาบุคลากรและงานประกันคุณภาพการฝกอบรม 

(๑๑) การดําเนินการเกี่ยวกับระบบสมรรถนะขาราชการยกเวนการพัฒนาขีดสมรรถนะ 

(๑๒) การดําเนินการเกี่ยวกับแผนสืบทอดตําแหนง แผนการสรางความกาวหนาในอาชีพ

ของขาราชการ  และแผนพัฒนาความผาสุกและความพึงพอใจของขาราชการและพนักงานราชการ 

(๑๓) งานลาศึกษาตอของขาราชการ และงานฝกอบรมที่เกี่ยวของกับสํานักงาน ก.พ. 

เชน ทุนรัฐบาล และขาราชการผูมีผลสัมฤทธ์ิสูง เปนตน 

(๑๔) งานจริยธรรมจรรยาขาราชการและศูนยราชการใสสะอาด 

(๑๕) งานปองกันและปราบปรามการทุจริตของขาราชการและพนักงานราชการ 

(๑๖) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือไดรับมอบหมาย 

 ๔)  สวนการคลัง ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

     (๑) งานรับและนําสงเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

     (๒) งานเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

      (๓) งานตรวจสอบใบสําคัญ 

      (๔) งานเงินเดือนและคาจางประจํา 

     (๕) งานบําเหน็จบํานาญขาราชการ และงานประกันสังคม 



 ๘

      (๖) งานดานการบัญชี 

      (๗) งานจัดทํารายงานทางการเงิน 

 (๘) งานจัดทําบัญชีตนทุน 

      (๙) งานประสานการดําเนินงานตามคําของบประมาณ 

      (๑๐) งานเหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการสํานักงาน ปปง. 

  (๑๑) การปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๕)  สวนพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  

 (๑) งานจัดซื้อจัดจาง 

 (๒) งานจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางและรายงานผล 

 (๓) งานจัดทําหลักฐานการเบิกจายการจัดซื้อจัดจาง 

 (๔) งานควบคุมพัสดุของสํานักงาน ปปง. 

 (๕) งานจําหนายพัสดุ 

 (๖) งานยานพาหนะและควบคุมดูแลพนักงานขับรถของสํานักงาน ปปง. 

 (๗) งานควบคุมดูแลความเรียบรอย ความสะอาด และความปลอดภัยอาคารสถานที ่

 (๘) งานบริหารหองประชุมของสํานักงาน ปปง. 

 (๙) งานสาธารณูปโภคและงานอนุรักษพลังงานของสํานักงาน ปปง. 

 (๑๐) งานจางเอกชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุเพื่อสนับสนุน  

การปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.   

  (๑๑) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๖)  สวนสื่อสารองคกร ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

   (๑) การกําหนดกรอบทิศทางและกลยุทธการสื่อสาร ในการประชาสัมพันธ และ 

การรณรงคเชิงรุกของสํานักงาน ปปง. ผานสื่อมวลชน 

   (๒) การอํานวยการ ประสาน และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานการสื่อสาร

ประชาสัมพันธและการรณรงคเชิงรุกผานสื่อมวลชน 

 (๓) การเปนศูนยกลางการประชาสัมพันธเผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ 

ของสํานักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 (๔) การเปนศูนยกลางในการเผยแพรความรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๕) การศึกษา วางแผนดําเนินการจัดทําตนแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ และรณรงค

เชิงรุกตามนโยบายเรงดวน  



 ๙

 (๖) การจัดแถลงขาวปกติและพิเศษ ทั้งในและนอกสํานักงาน ปปง. การประสานและ

อํานวยความสะดวกใหแกสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธและสื่อมวลชนสัมพันธ 

 (๗) การดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 (๘) การตอนรับ รับรอง และนําคณะบุคคลเย่ียมชมสํานักงาน ปปง. 

 (๙) การใหบริการเกี่ยวกับขอมูล หนังสือ แผนพับ และสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ  

 (๑๐) การใหบริการและสนับสนุนโสตทัศนูปกรณดานกิจกรรมของสํานักงาน ปปง. 

 (๑๑) การดําเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องรองเรียนและการรองทุกขในเบื้องตน  

 (๑๒ )  การกํ ากั บ  ติดตาม  และประ เมิ นผลการ ดํา เ นินงานดานการสื่ อส าร  

การประชาสัมพันธ และการรณรงคเชิงรุกผานสื่อมวลชน  

 (๑๓) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวนที ่๒ 

กองกฎหมาย 
   

 

ขอ ๑๒ กองกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (๑) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อยกรางและพัฒนากฎหมาย ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมาย

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหคําปรึกษาและวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับขอกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน ปปง. 

 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา  

หรืองานคดีปกครอง งานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ปปง. ดําเนินการทางวินัย ความรับผิด 

ทางละเมิดของเจาหนาที่ ตลอดจนใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกขาราชการและเจาหนาที่ของ 

สํานักงาน ปปง. หรือหนวยงานอื่น และประชาชนที่ชวยปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที ่

 (๓) เสนอหลักเกณฑ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งดําเนินการ 

เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม 

  (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการ ปปง. 

 (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับศูนยขอมูลคดี การบริหารจัดการสํานวนคดี การจัดทําสารบบ 

และประมวลกฎหมาย คําพิพากษาและคําสั่งที่เกี่ยวของกับสํานักงาน ปปง. 

 (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับ

ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 



 ๑๐

และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 

 (๗) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจคน และการยึดหรือ

อายัดทรัพยสินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 

 (๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานแตงต้ังและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกลุมผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

 (๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับและคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมาย    

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  (๑๐) ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมครองพยาน การจัดทําคํารองขอเขาถึงขอมูลโดยใช

เครื่องมือหรืออุปกรณพิเศษ ดําเนินการเกี่ยวกับยุทธภัณฑ อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของสํานักงาน ปปง. 

  (๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย  

  ขอ ๑๓ ใหผูอํานวยการกองกฎหมายมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกองใหเปนไป

ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ ในกอง โดยมี 

ผูอํานวยการสวนเปนผูชวยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสวน และใหเจาหนาที่ในสวนเปนผูชวย 

  ขอ ๑๔ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๑๒ ใหสวนราชการภายในของกองกฎหมาย  

มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

  ๑)   สวนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  

 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  

 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  

 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  

 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง และสาธารณูปโภคของกอง  

   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานทีข่องกอง 

 (๗) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒)  สวนนิติการ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

   (๑) การศึกษา คนควา พัฒนา และวิจัยกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  



 ๑๑

 (๒) การปรับและยกรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

 (๓) การใหคําปรึกษาและคําแนะนํา การตอบขอหารือ ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

 (๔) การใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการจัดทําขอตกลงระหวางหนวยงานในประเทศ

หรือตางประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับการประมวลรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวกับ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๖) การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.     

ที่เกี่ยวของกับงานกฎหมาย  

 (๗) การดําเนินการในฐานะเปนกลุมผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

 (๘) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

๓)  สวนคดีและวินัย ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
    (๑) การดําเนินการเกี่ยวกับคดีแพง คดีอาญา คดีปกครอง หรืองานคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับสํานักงาน ปปง. 

 (๒) การดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา และความรับผิดทางละเมิดที่เกี่ยวของ

กับสํานักงาน ปปง.  

 (๓) การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ และรองทุกข ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  

 (๔) การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกขาราชการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตาม

อํานาจหนาที่ หรือผูที่ไดชวยเหลือการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ปปง. 

 (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  

 (๖) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมาย 
๔)  สวนงานคณะกรรมการธุรกรรม ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) การกําหนดหลักเกณฑ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม  

 (๒) การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรม  



 ๑๒

 (๓) การศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการธุรกรรม  

 (๔) การดําเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยช้ีขาดทางคดีของคณะกรรมการ ปปง.  

 (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดทางคดีของ 

คณะกรรมการ ปปง.  

 (๖) การประสานและติดตามผลการดําเนินการตามมติหรือขอสั่งการของคณะกรรมการ

ธุรกรรม  

 (๗) การดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติตามหมวด ๔ วาดวยคณะกรรม 

การธุรกรรมตอคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการ ป.ป.ช.   

  (๘) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

     ๕)  สวนขอมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  

 (๑) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสารบบ คําพิพากษา คําวินิจฉัย หรือคําสั่งอื่น ๆ 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ปปง.  

 (๒) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเกบ็และรักษาเอกสารสํานวนคดีตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการ 

เงินแกการกอการรายที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ปปง.  

 (๓) การดําเนินการทางคดีอาญากับผูฝาฝนกฎหมาย การเปรียบเทียบปรับและ

คณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 (๔) การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําคํารองตอศาลขอเขาถึงขอมูลโดยใชเครื่องมือหรือ

อุปกรณพิเศษ  

 (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับยุทธภัณฑ อาวุธปนและเครื่องกระสุนปนของสํานักงาน ปปง.  

  (๖) การประสานการปฏิบัติการเกี่ยวกับการคุมครองพยานตามกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  (๗) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

               

สวนที่ ๓ 

กองกํากบัและตรวจสอบ 
   

 

ขอ ๑๕ กองกํากับและตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (๑) รับรายงานและแจงการตอบรับรายงานการทําธุรกรรม 



 ๑๓

 (๒) ศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกํากับและตรวจสอบผูมีหนาที่ 

รายงานการทําธุรกรรม 

 (๓) กํากับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๔) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของสถาบันการเงินและผูมีหนาที่รายงาน 

การทําธุรกรรม หรือของหนวยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไมตองรายงานการทําธุรกรรม และประเมนิ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 (๕) ฝกอบรม สัมมนา เผยแพรขอมูลใหความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหแกสถาบันการเงินและผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม 

 (๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ ๑๖ ใหผูอํานวยการกองกํากับและตรวจสอบ มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 

ของกองใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ในกอง 

โดยมีผูอํานวยการสวนเปนผูชวยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสวนและใหเจาหนาที่ในสวนเปน

ผูชวย 

  ขอ ๑๗ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๑๕ ใหสวนราชการภายในของกองกํากับและ

ตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

  ๑)   สวนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  

 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  

 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  

 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  

 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง และสาธารณูปโภคของกอง  

   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 

 (๗) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

๒)  สวนพัฒนานโยบายการกํากับ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

(๑) การประสานงานระหวางหนวยงานกํากับดูแล ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม 

สมาคม ชมรม หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูล

และในการสนับสนุนการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย 



 ๑๔

(๒) ศึกษา จัดทําหรือพัฒนา นโยบาย มาตรการ และกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับ

การกํากับดูแลผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม เพื่อดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(๓) การฝกอบรม สัมมนา เผยแพรใหความรู ความเขาใจ ใหกับผูมีหนาที่รายงาน     

การทําธุรกรรม ในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวทางดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(๔) การรับและแจงตอบรับการรายงานการทําธุรกรรมและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

เพื่อการติดตาม ประมวลผล จัดทําสถิติขอมูลการรายงานการทําธุรกรรมและขอมูลที่เกี่ยวของของผูมีหนาที่

รายงานการทําธุรกรรม 

(๕) การจัดทําแผนงานการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย   

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(๖) การประสานขอมูลกับผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมเพื่อการสนับสนุนการสืบสวน 

และการรวบรวมพยานหลักฐาน 

(๗) การดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน และ

ขอมูลใหกับผูเกี่ยวของเพื่อการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(๘) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

๓)  สวนกํากับและตรวจสอบ ๑ - ๖ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม  

และประเมินผลผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ตามประเภทของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม 

ที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกําหนด ดังน้ี 

(๑) รับ หรือสงรายงาน หรือขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม เพื่อการดําเนินการ 

ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(๒) การเก็บ รวบรวม ติดตามรายงานและขอมูลที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงาน 

ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(๓) การดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม หรือของหนวยงานของรฐัหรอื

กิจการบางประเภทที่ไมตองรายงานการทําธุรกรรม  

(๔) การดําเนินการวิเคราะห ตรวจสอบ และประเมินผลขอมูลในการปฏิบัติงาน 

ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 



 ๑๕

(๕) การดําเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ทําการ ในการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(๖) การจัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมินผลในการปฏิบัติงานดานการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  

(๗) การดําเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม

กฎหมายของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม และแจงผลการตรวจสอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินคดี

กับผูฝาฝนกฎหมาย 

(๘) การใหขอแนะนํา ใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(๙) การดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานและ

ขอมูลใหกับผูเกี่ยวของเพื่อการดําเนินงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

(๑๐) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวนที่ ๔ 

กองขาวกรองทางการเงิน 
   

 

 ขอ ๑๘ กองขาวกรองทางการเงิน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบและการสรางฐานขอมูลขาวกรองทางการเงิน  

การประมวลผล และการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรดานขาวกรองและสืบสวนทางการเงิน 

  (๒) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลการวิเคราะหรายงานเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการ

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  สืบสวนและวิเคราะหรายงานหรือขอมูลตาง  ๆ เกี่ยวกับการทํา ธุรกรรมที่มี               

เหตุอันควรสงสัย 

   (๔) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อดําเนินการ 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

  (๕) ตรวจสอบและพิสูจนทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานและความผิด

ฐานฟอกเงิน 

  (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับ

ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวย 



 ๑๖

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย 

 (๗) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจคน และการยึดหรือ

อายัดทรัพยสินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ 

 (๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย  

 ขอ ๑๙ ใหผูอํานวยการกองขาวกรองทางการเงิน มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 

ของกองใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ในกอง 

โดยมีผูอํานวยการสวนเปนผูชวยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสวนและใหเจาหนาที่ในสวน 

เปนผูชวย 

  ขอ ๒๐ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๑๘ ใหสวนราชการภายในของกองขาวกรอง 

ทางการเงิน มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

  ๑)   สวนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  

 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  

 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  

 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  

 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง และสาธารณูปโภคของกอง  

   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 

 (๗) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒)   สวนวิเคราะหขาวกรองทางการเงิน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) การวางระบบการขาวกรองทางการเงิน การสรางฐานขอมูลขาวสารทางการเงิน และ

งานสายลับ ปปง. 

 (๒) การตรวจสอบ วิเคราะห ประมวลผลรายงานและขอมูลการแจงเบาะแสหรือขอเทจ็จรงิ

เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

 (๓) การสืบสวนหาขาวการเงินในระบบเครือขายที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับ

การกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 

 (๔) การรวบรวมขอมูลทางการขาวที่ เกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือ 

ความผิดฐานฟอกเงิน 



 ๑๗

 (๕) การประมวลผล และวิเคราะหขาวธุรกรรมทางการเงิน การสนับสนุนและรวมมือ 

ดานการขาวธุรกรรมทางการเงิน 

 (๖) การประมวลผล และการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรดานการขาวกรองและสืบสวน

ทางการเงิน จัดทํารายงานประมาณการขาวกรองทางการเงินในแตละความผิดมูลฐาน แตละพื้นที่  

ตามหวงระยะเวลา 

 (๗) การสนับสนุนขอมูลพยานและพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๘) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่

ไดรับมอบหมาย  

 ๓)  สวนวิเคราะหธุรกรรมทางการเงิน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) การสืบสวน ตรวจสอบและวิเคราะหรายงานหรือขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

ที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 (๒) การตรวจสอบและวิเคราะหรายงาน หรือขอมูลตาง ๆ จากแหลงขอมูลเปด  

เพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๓) การรับหรือสงรายงานหรือขอมูลการวิเคราะหรายงานเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

ที่เกี่ยวของกับกฎหมายอื่น หรือที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ยกเวนความผิดตาม (๘) ของบทนิยาม

คําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

 (๔) การดําเนินการเพื่อออกคําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเกี่ยวกับ 

การทําธุรกรรมเบื้องตน 

 (๕) การสนับสนุนและรวมมือในการวิเคราะหธุรกรรมการเงินระหวางประเทศ 

 (๖) การประมวลผลธุรกรรม การจัดทําแผนภาพความเ ช่ือมโยงทางธุรกรรมหรือ

พยานหลักฐานทางการเงิน เพื่อประกอบการดําเนินคดี 

 (๗) การตรวจสอบและพิสูจนทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานและ

ความผิดฐานฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน

ขอมูลธุรกรรมหรือขอมูลทางบัญชีจากแหลงขาวเปด เพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 ๑๘

 (๘) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔)  สวนตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) การศึกษา วิเคราะห พัฒนา และประมวลผลคดีและขอมูลที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ

และวิเคราะหเพื่อประโยชนในการดําเนินการเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการและแนวทางการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการราย รวมทั้งดําเนินการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรดานการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย 

 (๒) การวางระบบ การสรางฐานขอมูลการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เพื่อ 

การตรวจสอบประเมินผล และสืบสวนสอบสวนดําเนินคดี  

 (๓) การดําเนินการเกี่ยวกับงานรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานงาน 

การปฏิบัติ เพื่อเผยแพรรายช่ือดังกลาวผานชองทางตาง ๆ ใหผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมทราบ 

 (๔) การดําเนินการเพื่อออกคําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเกี่ยวกับ   

การทําธุรกรรมเบื้องตน 

 (๕) การรับหรือสงรายงานหรือขอมูลการวิเคราะหรายงานเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหง

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เพื่อปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม           

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสนับสนุนและรวมมือกับ

หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ 

 (๖) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 ๕)  สวนสืบสวนทางการเงิน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  

 (๑) การรับเรื่องหรือสํานวนคดี จากหนวยงานที่ เกี่ยวของ ทั้ งหนวยงานภายใน 

สํานักงาน ปปง. หรือหนวยงานภายนอกที่เปนหนวยงานภายในประเทศหรือตางประเทศ เพื่อดําเนินการสืบสวน

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๒) การสืบสวน หรือสนับสนุนการสืบสวน เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการทําธุรกรรม 

ขอมูลธุรกรรมทางการเงิน ทรัพยสินและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิด 

ฐานฟอกเงิน เพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 ๑๙

 (๓) การสงเรื่องที่สืบสวนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภายในประเทศหรือ

ตางประเทศ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๔) การสนับสนุนและรวมมือในการสืบสวนธุรกรรมทางการเงินระหวางประเทศ 

 (๕) การดําเนินการเกี่ยวกับการขอหมายคนหรือหมายจับ รวมทั้งการปฏิบัติการหรือ

ประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจคนและการยึดหรืออายัดทรัพยสินและรวบรวมพยานหลักฐาน

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๖) การดําเนินการเพื่อออกคําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเกี่ยวกับ 

การทําธุรกรรมเบื้องตน 

 (๗) การจัดทําสํานวนคดี เพื่อเสนอตอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาออกคําสั่งมอบหมาย

พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

 (๘) การปฏิบัติงานในพื้นที่ทาอากาศยานนานาชาติและดานศุลกากร เพื่อปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๙) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวนที่ ๕ 

กองคดี ๑ – ๓ 
   

 

ขอ ๒๑ กองคดี ๑ - ๓ มีอํานาจหนาที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่เลขาธิการ ปปง. 

ประกาศกําหนด ดังตอไปน้ี 

 (๑) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่ เกี่ยวกับ 

การกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

 (๒) ปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจคน ยึดหรืออายัดทรัพยสิน  

และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

 (๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการขอหมายคน หมายจับ การจับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงิน  

การคุมครองสิทธิผู เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  



 ๒๐

การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและสงมอบทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

รวมทั้งติดตามและแจงผลการดําเนินคดีใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

 (๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ ๒๒ ใหผูอํานวยการกองคดี ๑ – ๓ มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกอง 

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ในกอง โดยมี

ผูอํานวยการสวนเปนผูชวยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสวน และใหเจาหนาที่ในสวนเปนผูชวย 

  ขอ ๒๓ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๒๑ ใหสวนราชการภายในของกองคดี ๑ – ๓  

มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

  ๑)   สวนบริหารงานคดี ๑ – ๓ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  

 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  

 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  

 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  

 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง และสาธารณูปโภคของกอง  

   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 

 (๗) งานสารบบ บัญชี และทะเบียนควบคุมคดี การจัดทําสถิติขอมูลคดี รวมถึง 

การดําเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายสํานวนคดีใหแกพนักงานเจาหนาที่ 

 (๘)  งานประสานการ ดํา เ นินการ เกี่ ยวกับการ เสนอสํานวนคดีหรือ เรื่ องต อ 

คณะกรรมการธุรกรรม 

 (๙) งานติดตามและประสานการดําเนินการที่ เกี่ยวของกับสํานวนคดีของกอง 

ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  (๑๐) การรับหรือสงรายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับสํานวนคดีของกองเพื่อปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๑๑) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒)  สวนปฏิบัติการงานคดี ๑ – ๓ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  

  (๑) การสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

  (๒) การปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจคน ยึดหรืออายัดทรัพยสิน  

และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  



 ๒๑

  (๓) การรับหรือสงรายงานหรือขอมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) การดําเนินการเกี่ยวกับการขอหมายคน หมายจับ การจับผูกระทําความผิด 

ฐานฟอกเงิน การคุมครองสิทธิผูเสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของ การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและสงมอบทรัพยสินที่ เกี่ยวกับ 

การกระทําความผิด รวมทั้งติดตามและแจงผลการดําเนินคดีใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

  (๕) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวนที่ ๖ 

กองความรวมมือระหวางประเทศ 
   

 

ขอ ๒๔ กองความรวมมือระหวางประเทศ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (๑) เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ และ 

แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลความรวมมือกับองคกรและหนวยงานตางประเทศในการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 (๒) ประสานความรวมมือ เสริมสรางความสัมพันธกับองคการระหวางประเทศและ 

ตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเปนศูนยกลางเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือ 

และความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย จากองคการระหวางประเทศและตางประเทศ 

 (๓) การประสานการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพยสิน 

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกบัผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในกรณีที่เกี่ยวของกับเรื่องระหวางประเทศ 

 (๔) การรับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามขอตกลงที่ไดจัดทําข้ึนระหวางหนวยงานในประเทศ

หรือตางประเทศ 

 (๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ หรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ  ๒๕ ให ผู อํ านวยการกองความรวมมือระหวางประ เทศมีหนาที่ ควบคุมดูแล 

การปฏิบัติราชการของกองให เปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปน 

ผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ในกอง โดยมีผูอํานวยการสวนเปนผูชวยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 

ของสวนและใหเจาหนาที่ในสวนเปนผูชวย 



 ๒๒

 ขอ ๒๖ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๒๔ ใหสวนราชการภายในของกองความรวมมือ

ระหวางประเทศ มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

  ๑)   สวนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  

 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสัง่ และทะเบียนเอกสารลับของกอง  

 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  

 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  

 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง และสาธารณูปโภคของกอง  

   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 

 (๗) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒)  สวนนโยบายและยุทธศาสตรระหวางประเทศ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานจัดทํายุทธศาสตรความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ   

การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายกับตางประเทศ 

 (๒) งานจัดทําแผนงาน โครงการ และดําเนินความรวมมือกับตางประเทศในกรอบ     

ทวิภาคีและพหุภาคี และองคการระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ   

การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 (๓) งานจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป คําของบประมาณ 

(๔) ประมวล ศึกษา วิเคราะห มาตรการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายซึ่งเปนมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวาง

ประเทศ และรายงานความเคลื่อนไหวระหวางประเทศที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง.  

(๕) เสนอแนวทางในการพัฒนาการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของประเทศไทย ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

(๖) งานติดตามความกาวหนา จัดทํารายงานความคืบหนาตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

(๗) งานลาม แปลภาษา หรือสุนทรพจน โดยมีหนาที่สนับสนุนสวนราชการใน 

สํานักงาน ปปง. ดานภาษาตางประเทศ 

(๘) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๓)  สวนความรวมมือระหวางประเทศ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

(๑) งานสงเสริมและประสานความรวมมือกับหนวยขาวกรองทางการเงินตางประเทศ 

และเจาหนาที่ผูประสานงานกลางประจําประเทศไทย 

(๒) งานเจรจา พิจารณาราง และประมวลเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อลงนามในขอตกลง

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวกรองทางการเงินกับตางประเทศ 



 ๒๓

  (๓) การประสานการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพยสิน

ที่ เกี่ยวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในกรณีที่เกี่ยวของกับเรื่องระหวางประเทศ 

  (๔) การรับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามขอตกลงที่ไดจัดทําข้ึนระหวางหนวยงานในประเทศ

หรือตางประเทศ 

(๕) งานจัดทําคํารองขอขอมูลขาวกรองทางการเงินไปยังหนวยงานตางประเทศ 

ตลอดจนประสานการจัดทําคํารองเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดและดําเนินคดีกับ

ผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินในตางประเทศ 

(๖) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

 ๔)  สวนวิเทศสัมพันธ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

(๑) ดําเนินงานเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติราชการตางประเทศของขาราชการ 

(๒) ประสานและดําเนินงานจัดประชุม อบรม สัมมนา ในประเทศไทย โดยความรวมมือ

กับหนวยงานตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

(๓) ดําเนินงานพิธีการหรือรับรองผูแทนหนวยงานตางประเทศที่เขาเย่ียมหรือดูงาน 

ณ สํานักงาน ปปง.  

(๔) งานประชาสัมพันธกิจกรรมความรวมมือดานตางประเทศ โดยมีหนาที่รวบรวม

ขาวสารการดําเนินงานดานตางประเทศของสํานักงาน ปปง. เผยแพรทางสื่อตาง ๆ  

(๕) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวนที ่๗ 

กองนโยบายและยุทธศาสตร    
   

 

ขอ ๒๗  กองนโยบายและยุทธศาสตร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

 (๑) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร กรอบทิศทาง แผนปฏิบัติงาน ของสํานักงาน ปปง. 

ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 (๒) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการดานการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 



 ๒๔

 (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ และวิจัยพัฒนาดานการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 (๔) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๕) วางระบบ สงเสริม สนับสนุน กําหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรและจัดฝกอบรม 

ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

  (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ  

 (๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 (๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ ๒๘ ใหผูอํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ

ของกองใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ในกอง 

โดยมีผูอํานวยการสวนเปนผูชวยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสวนและใหเจาหนาที่ในสวน 

เปนผูชวย 

  ขอ ๒๙ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๒๗ ใหสวนราชการภายในของกองนโยบายและ

ยุทธศาสตร มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

  ๑)   สวนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  

 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  

 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  

 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  

 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง และสาธารณูปโภคของกอง  

   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 

 (๗) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

   ๒) สวนนโยบายและแผน  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

(๑) งานศึกษา วิเคราะห เพื่อกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาหมายการบริหารงาน

ของสํานักงาน ปปง. ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ และ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  



 ๒๕

(๒) งานศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําและพัฒนานโยบายการบริหารงานของสํานักงาน ปปง. 

ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมแหงชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ 

(๓) งานศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการ กรอบทิศทางการพัฒนา

รูปแบบและเทคนิคการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย 

(๔) งานประสานการดําเนินงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง.  

ที่เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ 

(๕) งานรวบรวม จัดเก็บขอมูล และวิเคราะหผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานดานนโยบายและมาตรการของสํานักงาน ปปง. 

(๖) งานรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผน รวมทั้งการศึกษาคนควาและวิเคราะหเพื่อ 

เพิ่มศักยภาพในการวางแผนงานของสํานักงาน ปปง. ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของสํานักงาน ปปง.  

(๗) งานจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของสํานักงาน ปปง. 

(๘) งานตามนโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตร ี

(๙) งานเลขานุการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(๑๐) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ๓)  สวนการงบประมาณ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณประจําปของสํานักงาน ปปง. 

 (๒) งานจัดทําคําของบประมาณประจําปของสํานักงาน ปปง. 

 (๓) งานจัดเตรียมขอมูลเพื่อช้ีแจงกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภา รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอสังเกตของกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และ

วุฒิสภา 

 (๔) งานบริหารงบประมาณ  

 (๕) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๔) สวนวิชาการและประเมินผล ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานจัดทํายุทธศาสตร แผนการวิจัยของสํานักงาน ปปง. เพื่อสนับสนุนนโยบาย

ระดับชาติ  

          (๒) งานศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล สถิติ คนควา วิจัยและพัฒนาทางวิชาการ 

ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
      (๓) งานสนับสนุนและเสนอแนะดานวิชาการเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบวิธีการ

ทํางานเพื่อการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 



 ๒๖

     (๔) งานศึกษา รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหถึงผลการดําเนินงาน ประสิทธิผล ปญหา 

อุปสรรค และแนวทางแกไข 

     (๕) งานติดตามผลการปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย 

(๖) งานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการ และแผนการใชจายงบประมาณ 

(๗) งานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่กํากับดูแล 

 (๘) งานศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงาน ปปง. และการใหบริการขอมูลขาวสาร เอกสาร 

และสารสนเทศตาง ๆ แกบุคคลภายในและภายนอกสํานักงาน ปปง.  

 (๙) งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู 

 (๑๐) งานหองสมุดสํานักงาน ปปง. 

 (๑๑) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 ๕)  สวนพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

(๑) งานแผนพัฒนาบุคลากร  

(๒) งานแผนการฝกอบรมประจําป  

(๓) งานกําหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร 

(๔) งานกําหนดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 

                      (๕) งานคัดเลือกและจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  

                    (๖) งานคัดเลือกและจัดสงบุคลากรไปเปนวิทยากร 

                   (๗) งานจัดทําฐานขอมูลการฝกอบรมและฐานขอมูลวิทยากร  

                      (๘) งานจัดฝกอบรม 

                   (๙) งานประเมินผลภายในโครงการฝกอบรม 

                    (๑๐) งานผลิตเอกสารและสื่อประกอบการฝกอบรม 

                   (๑๑) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวนที ่๘ 

กองบริหารจัดการทรัพยสิน 
   

 

  ขอ ๓๐ กองบริหารจัดการทรัพยสิน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี  



 ๒๗

  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพยสิน การจัดเก็บและการดูแลรักษา

ทรัพยสิน การสงมอบทรัพยสินใหกระทรวงการคลัง การสงคืนแกเจาของ และการประเมินราคาทรัพยสิน 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน การใหผูมีสวนไดเสีย 

รับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินไปใชประโยชนของทางราชการ การใหเชา การแตงต้ัง

ผูจัดการ รวมทั้งการสํารวจทรัพยสินเพื่อการบริหารจัดการทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน 

 (๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 ขอ ๓๑ ใหผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยสิน มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ

ของกองใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ในกอง 

โดยมีผูอํานวยการสวนเปนผูชวยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสวนและใหเจาหนาที่ในสวน 

เปนผูชวย 

  ขอ ๓๒ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๓๐ ใหสวนราชการภายในของกองบริหารจัดการ

ทรัพยสิน มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

  ๑)   สวนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง  

 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของกอง  

 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของกอง  

 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง  

 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง และสาธารณูปโภคของกอง  

   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของกอง 

 (๗) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 



 ๒๘

  ๒)  สวนเก็บรักษาและจัดสงทรัพยสิน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  

   (๑) การเก็บรักษาทรัพยสินที่ ยึดหรืออายัดไวตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม      

การฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษา 

และการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ 

หรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๒) งานรับมอบทรัพยสินเพื่อเก็บรักษา 

   (๓) งานวางระบบและทะเบียนและบัญชีทรัพยสินที่เก็บรักษา 

   (๔) งานตรวจสอบสภาพทรัพยสินและการเก็บรักษาทรัพยสิน และการวิเคราะห 

คุณภาพทรัพยสินที่เก็บรักษา  

   (๕) งานใหเจาของ ผูครอบครอง สวนราชการ หนวยงานหรือเอกชนเก็บรักษา 

   (๖) งานคณะกรรมการเก็บรักษาทรัพยสิน  

   (๗) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพยสินเพื่อการเก็บรักษา 

   (๘) งานอาคารและสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน 

   (๙) งานจัดสงทรัพยสินตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการนําทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๑๐) งานวางระบบทะเบียนและบัญชีทรัพยสินที่จัดสง 

   (๑๑) งานตรวจสอบทรัพยสิน สถานะทางคดี และการยืนยันทรัพยสินเพื่อการ 

จัดสงทรัพยสิน 

   (๑๒) งานสงมอบทรัพยสินใหกระทรวงการคลัง เจาของ หรือผูมีสิทธิไดรับคืน 

ตามกฎหมายและกองทุน   

   (๑๓) งานคณะกรรมการประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพทรัพยสิน 

   (๑๔) งานรับ – จายเงินจากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในการจัดสงทรัพยสิน 

   (๑๕) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพยสินเพื่อการจัดสง 

   (๑๖) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเก็บรักษาและการจัดสงทรัพยสิน 

   (๑๗) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 



 ๒๙

  ๓)  สวนบริหารทรัพยสิน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

  (๑) การบริหารทรัพยสินตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วาดวยการใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําเอาทรัพยสินออกขายทอดตลาด  

และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด พ .ศ. ๒๕๔๓  

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพ         

พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษาและการบริหาร

จัดการทรัพยสินที่ ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน พ .ศ. ๒๕๕๖ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ  

หรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๒)  ง านวางระบบและรูปแบบในการบริห ารทรัพย สิน  ง านทะ เบี ยนบัญ ชี 

รายรับ – รายจาย จากการบริหารทรัพยสิน 

  (๓) งานสํารวจทรัพยสิน งานตรวจสอบสภาพทรัพยสิน สถานะทางคดี และการ 

ยืนยันทรัพยสินเพื่อดําเนินการขออนุมัติบริหารทรัพยสิน 

  (๔) งานดําเนินการใหผูมีสวนไดสวนเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน และ 

การนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ 

  (๕) งานแตงต้ังผูจัดการบริหารทรัพยสินหรือการนําทรัพยสินออกใหเชา 

  (๖) งานวางระบบประมาณราคาคาเชา คาจาง และคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน 

  (๗) งานสืบสวนสอบสวนทางทรัพยสินและการวิเคราะหเพื่อการบริหารทรัพยสิน 

  (๘) งานติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยสิน รวมทั้งการศึกษาและพัฒนาแกไข 

ปญหาในการบริหารทรัพยสิน 

  (๙) งานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยสิน 

  (๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยสิน 

  (๑๑) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย  

  ๔)  สวนขายทอดตลาดทรัพยสิน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

  (๑) การขายทอดตลาดทรัพยสินตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม   

การฟอกเงินว าด วยการใหผู มีสวนได เสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน  การ นําทรัพยสิน 

ออกขายทอดตลาดและการนําทรัพยสินไปใช เพื่อประโยชนของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสินที่ศาลสั่งใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวย 

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ ระเบียบคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ 

กับทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ 



 ๓๐

  (๒) งานวางระบบการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด งานทะเบียนทรัพยสิน          

งานการเงินและบัญชีที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาด 

  (๓) งานเลขานุการคณะกรรมการขายทอดตลาด 

  (๔) งานวางระบบในการประเมินราคาทรัพยสินและการกําหนดราคาเริ่มตน 

  (๕) งานตรวจสอบทรัพยสิน สถานะทางคดี และการยืนยันทรัพยสินเพื่อดําเนินคดี    

การขออนุมัตินําทรัพยสินออกขายทอดตลาด 

  (๖) งานแจงเจาของทรัพยสินและผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินที่นําออกขายทอดตลาด 

  (๗) งานเตรียมการขายทอดตลาด รวมทั้งการจัดใหดูสภาพทรัพยสิน การจัดสถานที่  

ขายทอดตลาดและการประชาสัมพันธการขายทอดตลาด 

  (๘) งานดําเนินการขายทอดตลาด รวมทั้งการลงทะเบียนผูเขาสูราคา การวาง

หลักประกันและการคืนหลักประกัน และการลงบัญชีผูเสนอราคาในการประมูล 

  (๙) งานสงมอบทรัพยสินใหแกผูซื้อและดําเนินการทางทะเบียนทรัพยสินที่สงมอบ 

  (๑๐) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขายทอดตลาดทรัพยสิน 

  (๑๑) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

  ๕)  สวนกองทุน ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  

  (๑) การดําเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินวาดวยกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการเก็บรักษาและ

บริหารจัดการทรัพยสินของกองทุนตามกฎหมาย หรือระเบียบ หรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๒) วางระบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน และการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑ 

วิธีการ และขอบังคับในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกองทุน 

  (๓) งานเลขานุการคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวของ

กับงานกองทุน 

  (๔) งานเสนอแนะหรือใหความเห็นตอคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ ปปง.

เกี่ยวกับการเสนอมาตรการในการดําเนินการของกองทุน 

  (๕) งานเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน งานบริหารทรัพยสินของกองทุน           

การเบิกจายเงินของกองทุน และการตรวจสอบบัญชีรับและบัญชีจายของกองทุน 

  (๖) งานกํากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหนาเจาหนาที่กองทุน และเจาหนาที่ 

ในกองทุน 

  (๗) งานประมาณการรายรับและรายจายประจําปของกองทุน งานจัดทํารายงานผล 

การดําเนินงานประจําปของกองทุนเพื่อเสนอตอคณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการ ปปง. พิจารณา 



 ๓๑

  (๘) งานงบดุลกองทุนและรายงานการเบิกจายเงินของกองทุนในปที่ลวงมาแลว ให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบรับรอง และเสนอตอคณะกรรมการ ปปง. และรัฐมนตรีทราบ 

ภายในหกเดือน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ  

  (๙) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานกองทุน 

  (๑๐) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

สวนที ่๙ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   

 

 ขอ ๓๓ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

 (๑) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. 

 (๒) วิจัย พัฒนา และวางระบบฐานขอมูล พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ

เทคนิค เครื่องมืออุปกรณสื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม  เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การขาว และ 

การบริหารงานของสํานักงาน ปปง. ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุน 

ทางการเงินแกการกอการราย 

 (๓) เปนศูนยกลางระบบขอมูลและการใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ         

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

ของประเทศ 

 (๔) ใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา และฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก

หนวยงานในสังกัดสํานักงาน ปปง. 

 (๕)  ปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ ยวของ  

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ ๓๔ ใหผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 

ของศูนยใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ 

ในศูนย โดยมีผูอํานวยการสวนเปนผูชวยสั่งและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของสวนและใหเจาหนาที่ 

ในสวนเปนผูชวย 

  ขอ ๓๕ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๓๓ ใหสวนราชการภายในของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

  ๑)   สวนบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) งานอํานวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของศูนย  

 (๒) งานทะเบียน ประกาศ คําสั่ง และทะเบียนเอกสารลับของศูนย 



 ๓๒

 (๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราชการของศูนย 

 (๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของศูนย 

 (๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจาง และสาธารณูปโภคของศูนย 

   (๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพยสิน เอกสาร เอกสารลับ และอาคารสถานที่ของศูนย 

 (๗) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย 

  ๒)  สวนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

 (๑) การวิจัย พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อเปนศูนยกลางระบบขอมูล

และการใหบริการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของประเทศ 

 (๒) การวางแผนพัฒนา ควบคุมกํากับ และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บนเครือขายอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงาน ปปง. 

 (๓) การศึกษา วิเคราะห บริหารจัดการและประมวลผลขอมูลสถิติสําหรับศูนยปฏิบัติการ

สํานักงาน ปปง. เพื่อใชในการวิเคราะหรายงานสถานการณในปจจุบันและการคาดการณแนวโนมที่จะเกิดข้ึน 

ในอนาคต รวมถึงการจัดทําขอมูลสถิติเพื่อใชในการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสํานักงาน ปปง. 

  (๔) การจัดทําคลังขอมูล (Data Warehouse) ที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

    ( ๕ )  ก า ร ศึ กษ า  วิ เ ค ร า ะห  แล ะจั ดทํ า ร ะบ บ ส าร ส น เ ทศ เ พื่ อ ก า ร จั ด ก า ร                   

(MIS: Management Information System) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS: Decision Support 

System) และระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (EIS: Executive Information System) ที่เกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

    (๖) การประสานและดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับหนวยงานภายนอก   

ที่เกี่ยวของกับการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

   (๗) การศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการปองกันและปราบปราม      

การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พรอมทั้งการปรับปรุงและบํารุงรักษา

ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   (๘) การศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรฐานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สํานักงาน ปปง. ใหเปนสากล หรือตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดไว 

     (๙) การสนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนํา พัฒนาหลักสูตร และฝกอบรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศแกบุคลากรในสํานักงาน ปปง. 



 ๓๓

    (๑๐) การศึกษา วิเคราะห และจัดทําระบบบริหารจัดการองคความรู  (KMS: 

Knowledge Management System) และระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 

    (๑๑) การศึกษา วิเคราะห ดําเนินการจัดทํานโยบาย ปรับปรุงแกไขพัฒนากฎ ระเบียบ 

ควบคุมกํากับและดูแลการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบการรักษา 

ความปลอดภัยของสํานักงาน ปปง. 

 (๑๒)  การปฏิบั ติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่น 

ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

   ๓)  สวนคอมพิวเตอรและเครือขาย ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

  (๑) การศึกษา วิเคราะห และกําหนดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะงาน   

ที่ปฏิบัติ 

 (๒) การศึกษา วิเคราะห ดําเนินการจัดทํานโยบาย และปรับปรุงแกไขพัฒนา กฎ 

ระเบียบ ดานระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของสํานักงาน ปปง. 

  (๓ )  การ ดํ า เ นินการจัดหา  บริหารจัดการ  และบํ ารุ ง รักษา และ ส นับส นุน               

ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. 

          (๔) การวิจัย พัฒนา และจัดหาเครื่องมือตรวจสอบทางเทคโนโลยี หรือเครื่องมือพิเศษ 

ที่ใชในการวิเคราะห ตรวจสอบทางเทคโนโลยีและยุทธวิธี ระบบเครื่องมืออุปกรณเทคนิค เครื่องมืออุปกรณ

สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การขาว และการบริหารงานของสํานักงาน ปปง. 

ในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

         (๕) การศึกษา วิเคราะห และจัดทํามาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การเช่ือมโยง และการแลกเปลี่ยนขอมูล 

        (๖) การประสานการดําเนินงานบริหารจัดการขอมูลภาครัฐและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  

(e - Government) 

        (๗) การศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT Governance) 

        (๘) การให คําปรึกษาแนะนํา ถายทอดความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ ง            

เปนศูนยกลางและบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ       

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (๙) การติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ เขียนชุดคําสั่ง ประมวลผล เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    (๑๐) การกํากับดูแลการใชงาน การปองกัน และเฝาระวังอุปกรณคอมพิวเตอร       

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอุปกรณที่เกี่ยวของ ตามนโยบายและระเบียบการรักษาความปลอดภัย 



 ๓๔

 (๑๑) การปรับปรุงและพัฒนา ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ

อุปกรณที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีความปลอดภัย ทันสมัยและใชงานได

ตลอดเวลา 

 (๑๒) การควบคุมดูแลหองศูนยขอมูล (Data Center) และสถานที่สํารองขอมูล 

(Backup Site) ของสํานักงาน ปปง.  

        (๑๓) การสํารองขอมูล การจัดทําแผนฉุกเฉิน และการกูคืนขอมูลของระบบคอมพิวเตอร 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      (๑๔) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย  

 

สวนที ่๑๐ 

กลุมตรวจสอบภายใน 
   

 

  ขอ ๓๖ กลุมตรวจสอบภายใน ทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน 

สวนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน ปปง. รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอเลขาธิการ ปปง.  

โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ 

สํานักงาน ปปง. 

 (๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ ๓๗ ใหผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของกลุม

ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ในกลุม โดยมี

เจาหนาที่ในกลุมเปนผูชวย และมีอํานาจหนาที่ตามขอ ๓๖ 

 

สวนที ่๑๑ 

กลุมพฒันาระบบบริหาร 
   

 

  ขอ ๓๘ กลุมพัฒนาระบบบริหาร ทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสวนราชการ 

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอเลขาธิการ ปปง. โดยมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปน้ี 

 (๑) เสนอแนะ ให คําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา 

ระบบราชการภายในสํานักงาน ปปง. 



 ๓๕

 (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน ปปง. 

 (๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ 

และหนวยงานภายในสํานักงาน ปปง. 

 (๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือ 

ที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ ๓๙ ใหผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหารมีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 

ของกลุมใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่ในกลุม 

โดยมีเจาหนาที่ในกลุมเปนผูชวย และมีอํานาจหนาที่ตามขอ ๓๘ 

 

หมวด ๔ 

การปฏิบัติราชการแทนหรอืการรักษาราชการแทน 

   

 ขอ  ๔๐ การปฏิบั ติร าชการแทน หรือการรักษาราชการแทนเลขา ธิการ  ปปง .                 

รองเลขาธิการ ปปง. และหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือเทียบเทา หรือการปฏิบัติหนาที่ของหัวหนาสวน

ราชการระดับสวนหรือเทียบเทา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือกฎหมาย 

วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี 

 

       ประกาศ     ณ    วันที่       ๑       เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

                         พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน 

 (สีหนาท ประยูรรัตน) 

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 


