
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวยการบรหิารราชการที่ดีของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติใหการบริหารราชการแผนดินตามพระราชบัญญัติ
นี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการสนองตอบตอความตองการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยใหมี
ผูรับผิดชอบงาน ในการจัดสรรงบประมาณ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงตอง
คํานึงถึงหลักการดังกลาว รวมทั้งในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหาร
บานเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการที่นายกรัฐมนตรีไดประชุมมอบหมายหัวหนาสวน
ราชการปรับเปลี่ยนทัศนคดีในการทํางานใหสอดคลองกับกฎหมายและแนวทางการปฏิรูประบบ
บริหารราชการใหม 

 
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ เลขาธิการ ปปง. จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินวาดวยการบริหารราชการที่ดีของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ ปปง.” หมายถึง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน 
“สํานักงาน ปปง.” หมายถึง สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เลขาธิการ ปปง.” หมายถึง สวนราชการในสังกัดสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่ตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง และใหหมายความรวมถึงหนวยงานภายในที่
ตั้งข้ึนเพื่อการบริหารงานโดยระเบียบหรือคําส่ังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย 

“เจาหนาที่” หมายถึง ขาราชการหรือลูกจางสังกัดสํานักงาน ปปง. และให
หมายความรวมถึงขาราชการสังกัดหนวยงานอื่นที่มาชวยราชการสํานักงาน ปปง. 

 
ขอ ๔  ใหเลขาธิการ ปปง. รักษาการตามระเบียบนี ้
 

หมวด ๒ 
หลักการพื้นฐานสําคัญในการปฏิบัติงาน 

   
 
ขอ ๕  ในการปฏิบัติงานของหนวยงานและเจาหนาที่ทุกคนตองคํานึงและนํา

หลักการวิธีการที่กําหนดในระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเปนแนวทางประกอบการปฏิบัติงาน
ในอํานาจหนาที่รับผิดชอบดวยทุกครั้ง 

 
ขอ ๖  เจาหนาที่ทุกคนตองถือหลักนิติธรรมเปนหลักในการปฏิบัติงาน โดย

จะตองไมปฏิบัติใหผิดไปจากเจตนารมณของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ 
หลักเกณฑ ขอกําหนด หรือคําส่ังใด ๆ ที่ออกมาใชบังคับซึ่งเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น 
ๆ 

 
ขอ ๗  เจาหนาที่ทุกคนตองถือหลักคุณธรรมเปนหลักในการปฏิบัติงาน โดย

นอกจากจะตองมีความรู ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตยสุจริตแลว อยางนอยในระดับผูบรหิาร
จะตองมีพรหมวิหารสี่ คือเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา และสังคหวัตถุส่ี คือ ทาน ปยวาจา 
อัตถจริยา และสมานัตตา และอยางนอยในระดับผูปฏิบัติจะตองมีอิทธิบาทสี่ คือ ฉันทะ วิริยะ จิต
ตะ และวิมังสา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนเองนับถือ 

 
ขอ ๘  เจาหนาที่ทุกคนตองถือหลักความโปรงใสเปนหลักในการปฏิบัติงาน โดย

จะตองสรางความไววางใจใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานรวมกันในทุกระดับทั้งภายในองคกรและ
ภายนอกองคกร เมื่อมีปญหาความสงสัยใดเกิดขึ้นสามารถแสดงหลักฐานใหทุกระดับไดรับรูได
โดยปราศจากความสงสัยรวมทั้งการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย กฎ 
หรือระเบียบที่เก่ียวของ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  เจาหนาที่ทุกคนตองถือหลักความมีสวนรวมเปนหลักในการปฏิบัติงาน
โดยจะตองเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในทุก ๆ ดานไดเทาที่ไม
ขัดตอกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวของ 

 
ขอ ๑๐  เจาหนาที่ทุกคนตองถือหลักความรับผิดชอบเปนหลักในการปฏิบัติงาน

โดยจะตองมีความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่ของตนดวยการปฏิบัติหนาที่ใหปรากฏความสําเร็จ
สูงสุดนํามาซ่ึงความสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณของกฎหมาย นโยบายแหงรัฐ และนโยบายของ
องคกร และพรอมรับความผิดหรือความชอบที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมี
ศักดิ์ศรี 

 
ขอ ๑๑  เจาหนาที่ทุกคนตองถือหลักความคุมคาเปนหลักในการปฏิบัติงานโดย

จะตองคํานึงถึงการนําทรัพยากรและงบประมาณมาใชในการดําเนินงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
อยางคุมคา และไมกอใหเกิดความสูญเปลาทางผลลัพธที่จะเกิดขึ้น 

 
หมวด ๓ 

หลักการปฏิบตัิงานของหนวยงาน 
   

 
ขอ ๑๒  การปฏิบัติงานของหนวยงานตองดําเนินการตามพันธกิจที่หนวยงานมี

อยูตามกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและประเทศชาติที่จะ
ไดรับเปนสําคัญ ทั้งจะตองมีวิสัยทัศนกาวไกลสอดรับกับสภาวการณของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา 

 
ขอ ๑๓  การปฏิบัติงานของหนวยงานตองดําเนินการเพื่อกอใหเกิดผลดีตอรัฐ

และประเทศชาติเปนสําคัญ 
 
ขอ ๑๔  การปฏิบัติงานของหนวยงานตองดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และสิทธิผลสูงสุด 
 
ขอ ๑๕  การปฏิบัติงานของหนวยงานตองดําเนินการดวยความคุมคาและความ

ประหยัดในการใชจายงบประมาณของรัฐเปนสําคัญ 
 
ขอ ๑๖  การปฏิบัติงานของหนวยงานตองดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหแลว

เสร็จโดยเร็วและใชระยะเวลาอันสั้น 
 
ขอ ๑๗  การปฏิบัติงานของหนวยงานตองดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ เทาที่

จําเปนและไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวของ และไมกอใหเกิดผลเสียหายขึ้นทั้งในปจจุบัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และอนาคต ซึ่งหากข้ันตอนใดไมจําเปนซ้ําซอนและส้ินเปลืองงบประมาณของรัฐใหดําเนินการ
ยกเลิกหรือเสนอขอยกเลิก 

 
ขอ ๑๘  การปฏิบัติงานของหนวยงานตองดําเนินการในลักษณะการกระจาย

อํานาจความรับผิดชอบทั้งในดานการบริหาร การตัดสินใจ และการปฏิบัติ โดยไมขัดตอกฎหมาย 
ระเบียบ ที่เก่ียวของ และไมกอใหเกิดผลเสียหายขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต 

 
ขอ ๑๙  การปฏิบัติงานของหนวยงานตองดําเนินการใหความสําคัญที่เปนการ

เพ่ือบทบาทในดานการใหบริการแกประชาชนจนเปนที่พอใจ และประทับใจ 
 
ขอ ๒๐  การปฏิบัติงานของหนวยงานตองดําเนินการใหบรรลุผลตามเจตนารมณ

ของกฎหมายและนโยบายของรัฐที่ตั้งไวและสนองความตองการของประชาชนไดอยางเปน
รูปธรรม 

 
ขอ ๒๑  การจัดสรรดานงบประมาณและการแตงตั้งเจาหนาที่ดํารงตําแหนงหรือ

ปฏิบัติหนาที่ใดในหนวยงานใด หนวยงานตองคํานึงถึงหลักการตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ และ
หมวดนี้ดวย 

 
หมวด ๔ 

หลักการปฏิบตัิงานของเจาหนาที ่
   

 
ขอ ๒๒  ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตองถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ มาตรการ มติ คําส่ัง การสั่งการตาง ๆ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่สํานักงาน ปปง. โดยเครงครัด และไมกอใหเกิดความเสียหายแกราชการและประชาชน 

 
ขอ ๒๓  เจาหนาที่ตองมีความรูอยางแทจริงในเรื่องที่ทํา รูหลักวิชา รูเหตุผล ที่

ไปที่มาของเรื่องอยางรอบดาน และสามารถคาดคะเนผลลัพธที่จะไดรับหรือวางแนวทางแกไขได
กรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น 

 
ขอ ๒๔  เจาหนาที่ตองมีความสามารถในการประยุกตความรูไปใชใหเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม โดยใชประสบการณ ไหวพริบปฏิภาณของตนเอง 
จนเปนความเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
ขอ ๒๕  เจาหนาที่ตองมีความสามารถในการประสานสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานทั้ง

ภายในและภายนอกองคกรตลอดจนผูรับบริการ โดยมีการสื่อสารทําความเขาใจที่ดีไดดี มีการ
สนทนาที่สรางสรรครูจักอดทนอดกลั้น เพ่ือใหเกิดผลงานที่ตอบสนองภารกิจขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๖  เจาหนาที่ตองพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถในการใชอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือใหทํางานไดเบ็ดเสร็จดวยตนเอง เชน เครื่องพิมพดีดไฟฟา 
เครื่องคอมพิวเตอร และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน 

 
ขอ ๒๗  เจาหนาที่ควรพึงมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศไดดีหรือ

พอใชไดโดยเฉพาะอยางย่ิงภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษากลางในการสื่อสาร ทั้งในการอาน เขียน 
และสนทนา 

 
ขอ ๒๘  เจาหนาที่ตองมีความสามารถในการคิด วิเคราะหขาวสารขอมูลความ

เคลื่อนไหวตาง ๆ ทั้งที่เปนงานในหนาที่ความรับผิดชอบและความเปนไปของโลกไดในเวลา
อันรวดเร็ว เพ่ือสรางทางเลือกในการปฏิบัติงานและเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานเพื่อใหทัน
กับสถานการณที่เปลี่ยนไป 

 
หมวด ๕ 

หลักการปฏิบตัิงานที่เปนการเฉพาะเรื่อง 
ของหนวยงานและเจาหนาทีเ่พ่ือความสัมฤทธิ์ผล 

   
 
ขอ ๒๙  การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ ปปง. ใหหนวยงานและเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบรีบดําเนินการใหเปนไปตามมติดังกลาวตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบที่กําหนด
เก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเร็ว มติที่เห็นชอบเกี่ยวกับการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
มาตรการ ที่ตองเสนอตอคณะรัฐมนตรี ใหรีบดําเนินการเสนอเรื่องภายใน ๗ วันนับแตวันที่ลงมติ 
และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลวใหรายงาน ตอคณะกรรมการ ปปง. ทราบโดยมิชักชา และ
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของและติดตามผลตอไปจนกวาเร่ืองจะแลวเสร็จ 

 
ขอ ๓๐  การปฏิบัติตามมติหรือคําส่ังของคณะกรรมการธุรกรรม ใหหนวยงาน

หรือเจาหนาที่ที่ รับผิดชอบในเรื่องนั้นดําเนินการทันทีเมื่อได รับทราบมติหรือคํา ส่ังของ
คณะกรรมการธุรกรรม เมื่อดําเนินการแลวตองรายงานคณะกรรมการธุรกรรมทราบโดยมิชักชา 

 
ขอ ๓๑  การปฏิบัติตามภารกิจของสํานักงาน ปปง. หนวยงานในสังกัดตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจที่เ ก่ียวของตามกฎหมาย หรือนโยบายที่สํานักงาน ปปง. 
มอบหมายใหแลวเสร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
ขอ ๓๒  การปฏิบัติตามภารกิจของหนวยงานใด เจาหนาที่ในสังกัดของ

หนวยงานนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่พึงมีตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ มาตรการหรือ คําส่ังที่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๓  การพัฒนาเจาหนาที่ใหเปนผูมีความรูความสามารถและทํางานแบบ
เจาหนาที่ ชํานาญการ (knowledge worker) โดยใหกองกลางเปนผู รับผิดชอบในการเปน
จุดเริ่มตนในการตรวจสอบขอมูลและคิดพัฒนาวาเจาหนาที่คนใดควรจะไดรับการพัฒนาอบรม
เพ่ิมพูนความรูในเรื่องใดที่จะใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และใหกอง
นโยบายและมาตรการเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําหลักสูตรและฝกอบรม 

 
ขอ ๓๔  การจัดสรรงบประมาณของสํานักงาน ปปง. ใหหนวยงานที่เสนอ

แผนการปฏิบัติงานและงบประมาณที่จะใชดําเนินการไว เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหผูบริหาร
หนวยงานนั้นตองทําสัญญากับเลขาธิการ ปปง. หรือรองเลขาธิการ ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. 
มอบหมาย ผูกพันวาตองดําเนินการบริหารงบประมาณใหเปนไปตามแผนและแลวเสร็จตามที่
กําหนดภายในปงบประมาณนั้น ๆ 

 
ขอ ๓๕  การใชทรัพยากรของหนวยงาน ตองใชอยางประหยัดและใชเทาที่จําเปน 

โดยใหเจาหนาที่ทุกคนรวมกันประหยัดการใชน้ํา ไฟฟา กระดาษ เช้ือเพลิง ใหเห็นผลเปนที่
ประจักษ และใหกองกลางเปนผูดูแลตรวจสอบการใชทรัพยากร โดยรวบรวมเสนอสถิติการใชตอ
เลขาธิการ ปปง. เปนประจําทุกเดือน 

 
ขอ ๓๖  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดโดยเร็ว โดยให

แตละหนวยงานสามารถบริหารและมีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
รับผิดชอบกับหนวยงานในระดับเดียวกันได 

 
ขอ ๓๗  ใหทุกหนวยงานกระจายงานใหเจาหนาที่ทุกคนไดมีสวนรวมในการ

ทํางานและรับผิดชอบงานและใหมีอํานาจตัดสินใจในบางเรื่องได โดยใหมีการตรวจสอบไดวางาน
เร่ืองนี้เจาหนาที่ผูใดเปนผูรับผิดชอบ และใหมีการเก็บรวบรวมขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ
ความสะดวกในการแกไขหรือนํากลับมาใชไดโดยเร็ว 

 
ขอ ๓๘  ใหทุกหนวยงานนําระบบ E - Government (การบริหารทางเครือขาย

ระบบอิ เ ล็กทรอนิกส) และ  E - Procurement (การจัดซื้อจัดจ างทางเครือข ายระบบ
อิเล็กทรอนิกส) มาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสวนที่เก่ียวของ ทั้งจะตองสงเสริมให
เจาหนาที่ไดมีความรูความเขาใจในระบบดังกลาวรวมทั้งความรูเก่ียวกับการใช Computer และ
ความรูในการใชและใหบริการผานระบบเครือขายตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน ระบบงานอิเล็กทรอนิกส 

 
ขอ ๓๙  ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตองถือปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังที่เก่ียวของ และตองรักษาไวซึ่งความลับในราชการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ดังกลาวโดยเครงครัด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๐  เจาหนาที่ตองมีความคิดริเร่ิม และพัฒนางานในหนาที่ความรับผิดชอบ
ใหเจริญกาวหนาเปนประโยชนตอราชการและสวนรวม โดยไมทํางานแบบรอคําส่ัง มีความคิด
สรางสรรคงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 
ขอ ๔๑  ในกรณีที่มีการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่กอใหเกิดความเสียหายหรือไม

สัมฤทธิ์ผลเกิดขึ้นแกราชการหรือประชาชนโดยมีเจตนาละเวน ละเลย จงใจไมปฏิบัติงานในหนาที่
รับผิดชอบนั้น หรือทุจริต ใหหนวยงานที่เปนตนสังกัดของเจาหนาที่จะตองดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่กับเจาหนาที่ผูกระทําความผิดนั้นโดยเร็ว ดวยความโปรงใส เปนธรรม และรายงาน
เลขาธิการ ปปง. ทราบโดยทันที 

 
หมวด ๖ 

หลักการใหบรกิารและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
   

 
ขอ ๔๒  เมื่อประชาชนมาติดตอราชการใหเจาหนาที่บริการประชาชนอยาง

รวดเร็ว ดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเร่ือง
ใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจของตน การชี้แจงเหตุผล หรือแนะนําใหติดตอยัง
หนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาหนาที่เก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

 
ขอ ๔๓  เจาหนาที่ที่ทําการคน ยึดหรืออายัดทรัพยสิน ตองปฏิบัติดวยความ

สุภาพ พยายามมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ เทาที่จะทําได และตองแสดงความบริสุทธิ์กอนการคน 
ยึดหรืออายัดทรัพยสินใหเปนที่ประจักษ 

 
ขอ ๔๔  กรณีที่เจาของทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดมาติดตอขอรับทรัพยสินคืน 

ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบรีบดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อเลขาธิการ ปปง. 
อนุมัติใหคืนได ใหรีบดําเนินการคืนทรัพยสินใหแกเจาของทรัพยสินนั้นทันที และหากมีความ
จําเปนตองนําทรัพยสินไปคืนยังสถานที่อ่ืนนอกจากสถานที่ทําการใหสามารถทําไดตามความ
จําเปน 

 
ขอ ๔๕  หนวยงานและเจาหนาที่ตองเปดเผยขอมูลที่ไมเปนความลับทางราชการ

ใหประชาชนไดทราบในทางสื่อตาง ๆ เชน ส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยขอมูลขาวสารทางราชการ 

 
ขอ ๔๖  เจาหนาที่ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่ช้ีแนะในการทํางานดวย

ความเปนกลาง หากเห็นวาจะเปนประโยชนใหเสนอเรื่องตอเลขาธิการ ปปง. พิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๗  การใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการของหนวยงานหรือ
เจาหนาที่ เมื่อเจาหนาที่เห็นวาการดําเนินการดังกลาวสามารถใหประชาชนเขามามีสวนรวมไดให
เสนอตอเลขาธิการ ปปง. พิจารณาดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๔๘  การบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตามหมวดนี้ใหถือเปน

หนาที่สําคัญของเจาหนาที่ทุกคนตองปฏิบัติ หากปรากฏวาผูใดไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการกอง 
ผูอํานวยศูนย หรือผูอํานวยการสํานัก ที่ผูนั้นสังกัดอยูดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเฉียบขาด
และรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้นใหเลขาธิการ ปปง. เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตาม
ควรแกกรณีตอไป 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พันตาํรวจเอก พีรพันธุ  เปรมภูต ิ

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดลธี/พิมพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ 
 
 

 


