
หนา   ๗๘ 
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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง  

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง   มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา 

ยุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติงาน  จัดสรรทรัพยากร  และบริหาร

ราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได กําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง 

โดยเฉพาะ  รวมทั้งกํากับและเรงรัด  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ในสังกัดกระทรวง  ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยใหมีอํานาจ

หนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย  เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน

ในกระทรวง 

(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง  รวมทั้งการแปลงนโยบายเปนแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการ 
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เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง  รวมถึงการกําหนด
นโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง  และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวรองทุกข
ของสวนราชการในสังกัดกระทรวง   

(๖) เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ   

(๗) เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง  ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งการใชประโยชนของขอมูล 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

(๘) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน  รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและมาตรการ  ตรวจสอบ  
และติดตามการกระทําความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง   
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักบริหารกลาง 
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๓) สํานักตรวจสอบและประเมินผล 
(๔) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
(๕) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขอ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร   

เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงการคลัง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 



หนา   ๘๐ 
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(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทํา

หนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ 

ปลัดกระทรวงการคลัง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวงใหมีกลุมงานดานวิชาการ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงการคลัง  โดยมี

อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กลุมกฎหมาย  

(๒) กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ 

(๓) กลุมสารนิเทศการคลัง 

กลุมกฎหมายตาม  (๑)  มีอํานาจหนาที่ 

 (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและ

อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 (ข) สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวง 

 (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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กลุมปองปรามการเงินนอกระบบตาม  (๒)  มีอํานาจหนาที่ 
 (ก) เสนอแนะนโยบาย  มาตรการและดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การเงินนอกระบบ 
 (ข) รับขอรองเรียนจากประชาชนและนิติบุคคลที่ไดรับความเสียหายหรือไมไดรับความ

เปนธรรมหรือถูกหลอกลวงทั้งในประเทศและตางประเทศ  เกี่ยวกับความผิดอันเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจการเงิน 

 (ค) ตรวจสอบ  ติดตาม  และดําเนินการเกี่ยวกับผูมีพฤติการณสงสัยวากระทําความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน  และความผิดอันเปนอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจการเงิน 

 (ง) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ   
เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอันเปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน 

 (จ) ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน  และดําเนินการ 
ยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

 (ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการที่ ต้ังข้ึนตามกฎหมายที่ เกี่ยวของกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

 (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมสารนิเทศการคลังตาม  (๓)  มีอํานาจหนาที่ 
 (ก) จัดทําหรือพัฒนารูปแบบหรือวิธีการสรางภาพลักษณและบริหารชองทางการสื่อสาร

และการใหบริการสารนิเทศดานการคลัง   
 (ข) กําหนดกลยุทธในการใหบริการสารนิเทศดานการคลังเชิงรุกเพื่อสรางความรู 

ความเขาใจในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ  การเงิน  และการคลัง   
 (ค) วิเคราะหและประมวลผลสารนิเทศดานการคลังเพื่อใชในการกําหนดหลักเกณฑ 

และแนวทางในการใหขอมูลสารนิเทศดานการคลัง 
 (ง) กํากับ  ดูแล  ประสานงานและใหคําแนะนําแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลัง   
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 (ฉ) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม  ตลอดจนผลงานของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 

 (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย    

ขอ ๗ สํานักบริหารกลาง   มีอํ านาจหนาที่ เกี่ ยวกับราชการทั่ วไปของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง  และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  

อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ   งานชวยอํานวยการและงาน

เลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) บริหารแผนการเงิน  และดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  

อาคารสถานที่  และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับสถานท่ีและ

บริเวณโดยรอบกลุมอาคารของกระทรวง 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงานปลัดกระทรวง  

และประสานในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของกระทรวง 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน  สําหรับงานในราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่

โดยเฉพาะของสวนราชการ  และหนวยงานในสังกัดกระทรวง  รวมทั้งการดําเนินการในการทําหนาที่

เปนฝายเลขานุการในคณะทํางาน  อนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการตาง ๆ  ตามภารกิจ  หรือกิจกรรม

พิเศษที่กระทรวงไดรับมอบหมาย   

(๕) ดําเนินการในการทําหนาที่เปนศูนยประสานการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงใหสอดคลอง

กับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

(๒) กํากับ  ดูแล   ประสานงาน   และพิจารณาอนุมั ติโครงการและงบประมาณระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
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(๓) บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) เปนศูนยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง 

(๕) เปนศูนยรวมขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง  และศูนยการเชื่อมโยงระบบเครือขายส่ือสาร
ขอมูลของกระทรวง 

(๖) วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวง 
(๗) สนับสนุนและใหคําปรึกษาแนะนาํดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แกสวนราชการ

ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รวมทั้งหนวยงานอื่นที่ไดรับอนุญาต  ตลอดจน
ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแกสวนราชการในสังกัด 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักตรวจสอบและประเมินผล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง 
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกระทรวงในการตรวจสอบและติดตาม 

การปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง  เพื่อใหเปนไปตามแผนงาน  โครงการและเพื่อให
สอดคลองกับกฎหมาย  ระเบียบ  และข้ันตอนที่กําหนด 

(๓) ประสานและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวง 

(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
(๕) รายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
(๖) รับเร่ืองราวรองทุกขและขอรองเรียนของประชาชนที่เกี่ยวของกับงานของกระทรวง 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบาย

ระดับชาติและระดับกระทรวง 
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(๒) จัดทํา  พัฒนา  และประสานแผนยุทธศาสตรของกระทรวงใหไปสูการปฏิบัติที่สอดคลอง
กับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง  รวมทั้งเรงรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
ยุทธศาสตรของสวนราชการในสังกัด 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห  จัดทําขอมูลเพื่อการเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย  เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง  และเพื่อการกําหนดนโยบาย  แผนกลยุทธ  แผนงาน  โครงการ  รวมทั้ง
จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของกระทรวง 

(๔) จัดทํ าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร   และแผนการปฏิบั ติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณของสวนราชการในสังกัดกระทรวงใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนกลยุทธของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนงานและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ 
ท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ี 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


