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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ หารราชการแผ น ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ให สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงการคลั ง มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ยุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหาร
ราชการทั่ ว ไปของกระทรวงที่ มิ ไ ด กํ า หนดให เ ป น หน า ที่ ข องส ว นราชการใดในสั ง กั ด กระทรวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวง ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัม ฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ในกระทรวง
(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเปนแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ
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(๓) ดําเนิน การเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนด
นโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
(๔) ดําเนิน การเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูใ นความรับผิดชอบของกระทรวง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวรองทุกข
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง
(๖) เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
(๗) เปน ศูน ยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร รวมทั้ง การใช ประโยชนข องขอ มู ล
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
(๘) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองกัน และปราบปรามการกระทํา
ความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตรวจสอบ
และติดตามการกระทําความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
(๙) ปฏิ บั ติ การอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให เ ปน หน าที่ ข องสํ า นั กงานปลั ด กระทรวง
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง ดังตอไปนี้
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) สํานักตรวจสอบและประเมินผล
(๔) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
(๕) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
ขอ ๔ ในสํ านั กงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ใหมีก ลุม พัฒนาระบบบริ หาร
เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ คุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
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(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทํา
หน า ที่ห ลั ก ในการตรวจสอบการดํ าเนิ น งานภายในสํ า นั กงานปลั ด กระทรวงและกระทรวง และ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติง านของสํา นั ก งานปลั ด กระทรวงและกระทรวง รั บ ผิ ดชอบงานขึ้ น ตรงต อ
ปลัดกระทรวงการคลัง โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวงใหมีกลุมงานดานวิชาการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้น ตรงตอปลัดกระทรวงการคลัง โดยมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กลุมกฎหมาย
(๒) กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ
(๓) กลุมสารนิเทศการคลัง
กลุมกฎหมายตาม (๑) มีอํานาจหนาที่
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและ
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ข) สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวง
(ค) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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กลุมปองปรามการเงินนอกระบบตาม (๒) มีอํานาจหนาที่
(ก) เสนอแนะนโยบาย มาตรการและดําเนิน การเกี่ยวกับการปองกัน และปราบปราม
การเงินนอกระบบ
(ข) รับขอรองเรียนจากประชาชนและนิติบุคคลที่ไดรับความเสียหายหรือไมไดรับความ
เปนธรรมหรือถูกหลอกลวงทั้งในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับความผิดอันเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจการเงิน
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินการเกี่ยวกับผูมีพฤติการณสงสัยวากระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการกูยืม เงิน ที่เปน การฉอโกงประชาชน และความผิดอัน เปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจการเงิน
(ง) เป น ศูน ย ประสานงานกับ หนว ยงานที่เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในประเทศและต างประเทศ
เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน
(จ) ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกูยืม เงิน ที่เปนการฉอโกงประชาชน และดําเนิน การ
ยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารในคณะกรรมการที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(ช) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
กลุมสารนิเทศการคลังตาม (๓) มีอํานาจหนาที่
(ก) จัดทําหรือพัฒนารูปแบบหรือวิธีการสรางภาพลักษณและบริหารชองทางการสื่อสาร
และการใหบริการสารนิเทศดานการคลัง
(ข) กํา หนดกลยุ ท ธใ นการให บ ริก ารสารนิ เ ทศด านการคลัง เชิง รุ กเพื่ อสร างความรู
ความเขาใจในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
(ค) วิเคราะหและประมวลผลสารนิเทศดานการคลังเพื่อใชใ นการกําหนดหลักเกณฑ
และแนวทางในการใหขอมูลสารนิเทศดานการคลัง
(ง) กํากับ ดูแล ประสานงานและใหคําแนะนําแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลัง
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(ฉ) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนผลงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง
(จ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๗ สํ า นั ก บริ ห ารกลาง มี อํ า นาจหน า ที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง และราชการที่มิไ ดแยกใหเปน หนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ
อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(๑) ดํา เนิน การเกี่ ยวกั บงานบริ ห ารทั่ ว ไป งานสารบรรณ งานช ว ยอํ า นวยการและงาน
เลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) บริหารแผนการเงิน และดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ
อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่และ
บริเวณโดยรอบกลุมอาคารของกระทรวง
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวง
และประสานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของกระทรวง
(๔) ดําเนิน การเกี่ยวกับการประสานงาน สําหรับงานในราชการที่มิไดแ ยกใหเปน หนาที่
โดยเฉพาะของสวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวง รวมทั้งการดําเนินการในการทําหนาที่
เปนฝายเลขานุการในคณะทํางาน อนุกรรมการ หรือคณะกรรมการตาง ๆ ตามภารกิจ หรือกิจกรรม
พิเศษที่กระทรวงไดรับมอบหมาย
(๕) ดําเนินการในการทําหนาที่เปนศูนยประสานการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกระทรวง
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงใหสอดคลอง
กับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
(๒) กํ า กั บ ดู แ ล ประสานงาน และพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการและงบประมาณระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวง
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(๓) บริห ารจัด การและพั ฒนาบุ คลากรดา นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) เปนศูนยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง
(๕) เปนศูนยรวมขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง และศูนยการเชื่อมโยงระบบเครือขายสื่อสาร
ขอมูลของกระทรวง
(๖) วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๗) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แกสวนราชการ
ในสั งกั ดสํ านัก งานปลัด กระทรวงและกระทรวง รวมทั้ งหนวยงานอื่ น ที่ไ ดรั บอนุญ าต ตลอดจน
ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกสวนราชการในสังกัด
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๙ สํานักตรวจสอบและประเมินผล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง
(๒) สนับสนุ น การปฏิบัติ งานของผูตรวจราชการกระทรวงในการตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อใหเปนไปตามแผนงาน โครงการและเพื่อให
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนที่กําหนด
(๓) ประสานและดําเนิน การในสว นที่เ กี่ยวขอ งกับ การตรวจราชการของผูต รวจราชการ
กระทรวง
(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
(๕) รายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
(๖) รับเรื่องราวรองทุกขและขอรองเรียนของประชาชนที่เกี่ยวของกับงานของกระทรวง
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๐ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบาย
ระดับชาติและระดับกระทรวง
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(๒) จัดทํา พัฒนา และประสานแผนยุทธศาสตรของกระทรวงใหไปสูการปฏิบัติที่สอดคลอง
กับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง รวมทั้งเรงรัด ติดตามและประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตรของสวนราชการในสังกัด
(๓) ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อการเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง และเพื่อการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ แผนงาน โครงการ รวมทั้ง
จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของกระทรวง
(๔) จั ด ทํ า และพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร และแผนการปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณของสวนราชการในสังกัดกระทรวงใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธของกระทรวง
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๑ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนงานและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร า งวิ นั ย และพั ฒ นาระบบคุ ณ ธรรมของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ข องสํานักงานปลัด กระทรวง กระทรวงการคลัง เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

