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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบ

นโยบายและมาตรการดานการคลัง  ระบบการเงิน  รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศที่มีคุณภาพและเชิงรุกตอกระทรวงการคลัง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  และ

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืน  รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน  และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ติดตาม  กํากับ  ประเมิน  และรายงานผลการดําเนินนโยบายหรือมาตรการตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง  ตลอดจนการเสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับในนโยบาย

และผลงานใหแกกลุมเปาหมาย  ประชาชน  และหนวยงานทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยให

มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย  แผน  และมาตรการเกี่ยวกับการคลังและภาษีอากร

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
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(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย  แผน  และมาตรการเกี่ยวกับระบบการเงิน  การออม  
การลงทุน  และการพัฒนาตลาดทุน  ตลอดจนวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือทางการเงิน
และการธนาคารระหวางประเทศ  และองคการระหวางประเทศ  เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ  และ
เปาหมายในเชิงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคของประเทศ 

(๓) เสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ  รวมทั้งวางแผน  ประสาน  และดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือทางดานการเงิน 
การคลังระหวางประเทศ  และกับองคการระหวางประเทศ  เพื่อใหเปนไปตามขอผูกพันระหวางประเทศ  
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม   
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) สํานักกฎหมาย 
(๔) สํานักนโยบายการคลัง 
(๕) สํานักนโยบายการออมและการลงทุน 
(๖) สํานักนโยบายภาษี 
(๗) สํานักนโยบายระบบการคุมครองผลประโยชนทางการเงิน 
(๘) สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน 
(๙) สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

(๑๐) สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ขอ ๔ ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลัก 

ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ตอผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 
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(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๕ ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน

ข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๖ ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง   ใหมีกลุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง 

ในตางประเทศ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูแทนประเทศไทยในการประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารโลก  กองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ  สมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ  บรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ  สถาบันการเงิน

ระหวางประเทศ  และองคการระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) เปนผูแทนกระทรวงในคณะผูแทนไทยในการเจรจาสัญญาเงินกู  สัญญาค้ําประกัน  และ

เอกสารอื่น  ที่เกี่ยวของกับการกูเงินของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจากรัฐบาลตางประเทศ  สถาบันการเงิน

ระหวางประเทศ  และสถาบันการเงินเอกชน  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๓) เปนผู แทนประเทศไทย   กระทรวง   หรือสวนราชการอื่น   ในคณะกรรมการ 

และคณะอนกุรรมการตาง ๆ  รวมทั้งเขารวมประชุมความรวมมือระหวางประเทศดานเศรษฐกิจการเงิน

และการคลัง  ตลอดจนติดตอประสานงานกับหนวยงานและสถาบันตาง ๆ  ในตางประเทศ  สถาบัน

การเงินระหวางประเทศ  และองคการระหวางประเทศ 

(๔) เปนผูแทนกระทรวงหรือรัฐวิสาหกิจ  ในการรับหมายศาลหรือเอกสารอื่นที่พึงมีในกรณี

เกิดการฟองรองเกี่ยวกับสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกัน  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๕) สนับสนุนและสงเสริมใหชาวตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย   
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(๖) เผยแพรขอมูล  สรางความรูความเขาใจ  และความนาเชื่อถือทางดานเศรษฐกิจและการคลัง

ของประเทศ  รวมทั้งติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในเชิงนโยบายและความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๗ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงานและ

ราชการที่มิไดแยกเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ

ยานพาหนะของสํานกังาน 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนการเสริมสราง

วินัย  และรักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุดของสํานักงาน 

(๖) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา  และผลงานของสํานักงาน   

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน  รวมทั้งติดตาม

และประเมินผลตามแผนดังกลาว   

(๒) วางแผน  พัฒนา  และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน   

(๓) พัฒนางานสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคลัง  โดยเปนศูนยกลางในการจัดทําระบบ

ฐานขอมูลและคลังขอมูลดานเศรษฐกิจมหภาค  เศรษฐกิจระหวางประเทศ  การเงินและการคลังของ

รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๔) เปนศูนยกลางในการใหบริการ   ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 

ของสํานักงานผานส่ืออิเล็กทรอนิกสแกหนวยงานภาครัฐ  องคกรเอกชน  และประชาชน 
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(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) ดําเนินการยกราง  ปรับปรุงแกไข  ยกเลิกกฎหมาย  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ   หรือ 

นิติกรรมสัญญาตาง ๆ  ในดานการเงิน  การคลัง  ภาษีอากร  การออม  การลงทุน  และการเศรษฐกิจ 
ที่เกี่ยวของ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

(๓) ดําเนินการศึกษาวิเคราะหกฎหมายในดานการเงิน  การคลัง  ภาษีอากร  การออม   
การลงทุน  และการเศรษฐกิจ  เพื่อวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ   

(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นทางกฎหมายในดานการเงิน  การคลัง  ภาษีอากร  
การออม  การลงทุน  และการเศรษฐกิจที่เกี่ยวของแกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๐ สํานักนโยบายการคลัง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย  แผน  และมาตรการเกี่ยวกับการคลังภาครัฐ  เฉพาะใน

สวนที่เกี่ยวกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจทั้งดาน
รายได  รายจายสาธารณะ  การบริหารดุลงบประมาณการบริหารทรัพยสิน  และหนี้สาธารณะ 

(๒) ติดตาม  วิ เคราะห  ประเมิน  และรายงานภาวะรายได  รายจาย   ดุลงบประมาณ   
การบริหารทรัพยสิน  หนี้สาธารณะ  และภาพรวมฐานะการคลังภาครัฐตามระบบสากล  เฉพาะในสวน 
ที่เกี่ยวกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งการดําเนินนโยบายและมาตรการกึ่ง 
การคลังของรัฐ  และภาระผูกพันทางการคลัง 

(๓) วางแผนดานการคลังและจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการคลังของกระทรวงใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล  รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานของแผนดังกลาว   

(๔) เสนอแนะกฎเกณฑและแนวทางในการรักษาวินัยทางการคลัง  การกําหนดกรอบความ
ย่ังยืนทางการคลัง  การติดตามประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง  
และการจัดทําและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง   



หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) จัดทําขอมูลดานการคลังภาครัฐ  ขอมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง  และขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายดานการคลัง  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสวนราชการและองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  เพื่อใชในการประชาสัมพันธและเผยแพร 

(๖) เสนอแนะและออกแบบนโยบายดานการคลังทองถิ่นใหสอดคลองกับนโยบายการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักนโยบายการออมและการลงทุน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย  แผน  และมาตรการในการระดมเงินออม  การพัฒนา

สถาบันการออม  และเคร่ืองมือการออมรูปแบบตาง ๆ   
(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบายดานการลงทุน  ทั้งการลงทุนจากตางประเทศ  และการ

ลงทุนของคนไทยในตางประเทศ  รวมทั้งประสานงานดานการลงทุนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(๓) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย  แผน  และมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนเพื่อให

ไดมาตรฐานสากล  รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหมีการดําเนินการ 
ตามแผนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

(๔) วิเคราะหและประเมินความตองการในการลงทุนและศักยภาพในการสะสมเงินออม 
ในภาพรวม  รวมทั้งเสนอแนะนโยบายในการบริหารเงินออม   

(๕) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการออม   การลงทุนและตลาดทุนรวมทั้งการ
วิเคราะหสถานการณที่ เปลี่ยนแปลง  เพื่อเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมและเปนฐานขอมูลใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักนโยบายภาษี  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  เสนอแนะ  ออกแบบนโยบาย  และกําหนดกลยุทธและมาตรการเพื่อ

ปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร  คาธรรมเนียมและรายไดอื่นของรัฐ  รวมทั้งเสนอแนะการจัดเก็บภาษี
อากรประเภทใหม 

(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากร 



หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานภาษีอากรใหครบถวนทันสมัยครอบคลุมขอมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อการวิเคราะหนโยบายภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งจัดทําบทวิเคราะห

และรายงานเกี่ยวกับขอมูลภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยดานการคลัง   

(๔) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ใหความเห็น  และตอบขอหารือและขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบาย

ภาษีอากรแกหนวยงานภาครัฐ  องคกรเอกชน  และประชาชน 

(๕) เผยแพรความรูดานภาษีอากรแกประชาชน 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๓ สํานักนโยบายระบบการคุมครองผลประโยชนทางการเงิน  มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย  แผน  และมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาระบบ

การประกันภัยและการบริหารเงินลงทุน  รวมทั้งการประกันภัยตอ  ใหมีความมั่นคง  สามารถแขงขันได  

และมีมาตรฐานทั้งในดานระบบการเงินและการบัญชี  และดานการกํากับดูแลที่ดี   

(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบายในการสงเสริมการคุมครองผูมีสิทธิประโยชนตาม

สัญญาประกันภัย  และการสรางหลักประกันดานรายไดใหแกประชาชนดวยระบบประกันภัย 

(๓) เสนอแนะและออกแบบนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันสินเชื่อเพื่อ 

ที่อยูอาศัย  เพื่อใหการคุมครองสิทธิประโยชนตามสัญญาประกันสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมีประสิทธิภาพ 

(๔) ติดตามภาวะการประกันภัย  และประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เพื่อเสนอแนะนโยบายในการกํากับดูแลระบบการประกันภัย 

ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม 

(๕) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย  แผน  และมาตรการในการพัฒนาระบบการดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญาตามสัญญาดูแลผลประโยชน  ใหมีความมั่นคงและไดมาตรฐานสากล 

(๖) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย  แผน  และมาตรการในการคุมครองเงินฝากในสถาบัน

การเงิน  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 

(๗) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย   แผน  และมาตรการในการสงเสริมและพัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบการเงินฐานราก   



หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย  แผน  และมาตรการในดานระบบการเงินและระบบ

สถาบันการเงิน  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการคลังและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล   
(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน   
(๓) วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมอืทางการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ 
(๔) ติดตามและดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงิน  โดยประสานงานกับธนาคาร 

แหงประเทศไทยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   
(๕) เสนอแนะและออกแบบนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มี

กฎหมายจัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะ  รวมทั้งติดตามและดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินตามนโยบาย   
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๕ สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบายดานเศรษฐกิจมหภาค  โดยสรางเครือขายเพื่อประสาน

การจัดทํานโยบายกับองคกรในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(๒) ติดตาม  ศึกษา  และวิเคราะหประเด็นปญหา  ปจจัยเส่ียงของภาวะเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลก  ประเมินผลกระทบ  และจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจ  บทวิเคราะหประเด็นสําคัญ 
ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  รวมทั้งนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจไทยในการประชุมทั้งในประเทศและเวที
ระหวางประเทศ 

(๓) พัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและใชเปน
เคร่ืองมือในการประมาณการเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว 

(๔) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดานเศรษฐกิจมหภาคในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง  
เพื่อวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจและนัยเชิงนโยบายเสนอตอกระทรวงการคลัง 

(๕) ประชาสัมพันธ  และจัดทําส่ือเผยแพรขอมูลสถานการณเศรษฐกิจไทย  ผลการประมาณ
การเศรษฐกิจไทย  และผลการศึกษาวิเคราะหเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ  เพื่อสรางความเขาใจ 
ที่ถูกตองตอสาธารณชนและสถาบันที่ทําหนาที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย   



หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๖) สงเสริมใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นในประเด็นทางเศรษฐกิจและ 

การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน   

(๗) ดําเนินเกี่ยวกับการขยายฐานการลงทุน  เพื่อสนับสนุนใหมีการลงทุนจากตางประเทศ  

และการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๖ สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) ศึกษา  วิเคราะห  เสนอแนะและออกแบบนโยบายและกลยุทธ  เพื่อกําหนดทาทีและ

มาตรการดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ  และดานการเงินการคลัง  ใหเปนไปตามขอผูกพันและความ 

ตกลงระหวางประเทศ  รวมทั้งเขารวมการเจรจาระหวางประเทศ 

(๒) จัดทําแผนการลดภาษีอากรตามขอผูกพันและความตกลงระหวางประเทศ  รวมทั้งศึกษา 

วิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการดําเนินการตามขอผูกพันและความตกลงระหวาง

ประเทศ  โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๓) เปนศูนยขอมูลและเผยแพรผลงานวิจัยและการดําเนินการภายใตกรอบความตกลง

ระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการคา  และกรอบความรวมมือระหวางประเทศในสวน 

ที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง  รวมทั้งประสานงานดานเศรษฐกิจกับหนวยงานและสถาบันตาง ๆ   

ในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนองคการระหวางประเทศและสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห  และจัดทํานโยบายเพื่อสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจการเงินและ

การคลังกับประเทศเพื่อนบาน  อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  และกลุมเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคอื่น  

รวมทั้งเขารวมการเจรจาเกี่ยวกับความรวมมือดังกลาว 

(๕) ปฏิบัติงานในฐานะเปนหนวยระวังภัยของประเทศไทย  ในการจัดทําและพัฒนา

ฐานขอมูลเชิงวิเคราะหดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ  รวมทั้งระบบระวังภัยและสัญญาณเตือนภัยทาง

เศรษฐกิจ 

(๖) ศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการที่รับความชวยเหลือจากสถาบันการเงิน

ระหวางประเทศ  ตลอดจนกํากับดูแลและใหคําปรึกษาการดําเนินโครงการดังกลาวของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเปนไปตามกฎ  ระเบียบ  และขอบังคับของสถาบันการเงินที่ใหความชวยเหลือ 



หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) เปนศูนยกลางของกระทรวงในการประสานงานกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ 
ท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ี 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


