
การปรับบทบาท  ภารกิจ และโครงสรางสวนราชการ
กระทรวงการคลัง

สํ านกังาน ก.พ. 
17 / 07 / 45

(ตามรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. �. ซึ่งสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบแลว)



คํ านํ า

การปฏิรปูระบบราชการเปนงานสํ าคัญของประเทศ     ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไดใหความสนใจและดํ าเนินการอยางตอเนื่องโดยตลอด     โดย
เฉพาะอยางยิ่งในภาวะปจจุบันที่ประเทศกํ าลังพัฒนาสูความเปนสากล  การปฏิรปูระบบราชการนับเปนภารกิจจํ าเปนที่รับบาลตองดํ าเนินิการใหเห็นเปนรูปธรรม
อยางชัดเจน     เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสรางประสิทธิภาพโดยรวมของหนวยงานราชการ     การน ําบรกิารที่ดีมีคุณภาพมาสูประชาชน ปรับเปลี่ยน
และรปูแบบการบริหารราชการใหสามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของสวนรวมและการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และในที่สุด
คือสรางความเชื่อมั่นของประชาชนและสังคมตอระบบราชการ

การจัดโครงสรางของสวนราชการใหมคือแนวทางหนึ่งของการปฏิรปูระบบราชการ   ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานของกระทรวงสอดคลองตาม
นโยบายรัฐบาล  ขจัดงานซํ้ าซอน  รวมงานที่เชื่อมโยงสัมพันธกันอยูเดิม  แตอยูกระจัดกระจายตามกระทรวงตาง ๆ ใหมาอยูในกระทรวงเดียวกัน เพื่อขจัดงาน
ที่หมดความจ ําเปนใหเหลือแตงานที่ภาครัฐจํ าเปนตองทํ าเทานั้น โดยถายงานใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมทํ าแทน  กับทั้งถายโอนงานจากสวนกลางไปใหสวน
ภูมิภาคและองคกรปกครองสวนทองถิ่น    และในทายที่สุดปรบัเปลี่ยนโครงสรางราชการเองใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับความจํ าเปนของสังคม  สถาน
การณแวดลอม นโยบายของรัฐบาล และปจจัยแวดลอมอื่น

การปฏิรปูระบบราชการไดเริ่มขึ้นอยางจริงจังเมื่อวันที่ 9   กรกฎาคม   2544   โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี(พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร) ไดให
ความเปนชอบตอแผนการปฏิรปูระบบราชการตามขอเสนอของสํ านักงาน ก.พ. และไดผานกระบวนการที่มีสวนรวมดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมอง
หลายครัง้ระหวาง รัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเกี่ยวของสํ าคัญ เพื่อหาขอสรุปในการจัดโครงสรางสวนราชการ

ขั้นตอนการปฏิบตัิงานหลังจากนั้น   คณะทํ างานของแตละกระทรวงซึ่งประกอบดวยผูบรหิารและขาราชการของแตละกระทรวง และเจาหนาที่
สํ านักงาน ก.พ. ไดรวมกันพิจารณารายละเอียดการจัดโครงสรางกระทรวง  ทบวง กรมอยางใกลชิดโดยตลอด   และไดนํ าเสนอรูปแบบโครงสรางตอรัฐมนตรีเจา
กระทรวงและคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบหลายครั้ง จนในที่สุดโครงรางของกระทรวงทั้ง   20   กระทรวงไดผานความเปนชอบจากสภาผูแทนราษฎร
แลวเมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2545  และขณะนี้อยูในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการวุฒิสภา

เอกสารการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการนี้ไดจัดทํ าแยกเปนรายกระทรวงเพื่อเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของและผูสนใจไดทราบและใช
ประโยชน  ซึ่งทานที่สนใจสามารถเลือกใชประโยชนไดตามความตองการ

สํ านักงาน  ก.พ.
                   กรกฎาคม  2545



ภารกจิพื้นฐานสวนหนึ่งของรัฐคือดานการเงินการคลัง ซึ่งรัฐมีบทบาทในการบริหารรายไดรายจายของรัฐ จัดสรร
ทรพัยากร และบริหารทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพ เพื่อความมีเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง และความมั่งคั่งอันยั่งยืนของ
ประเทศ 

กระทรวงการคลังจึงเปนหนวยงานหลักของรัฐบาลที่มีหนาที่ในการกํ ากับดูแลใหระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งทาง
ดานการเงิน การคลัง ใหมีการพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมีภารกิจที่ตองปฏิบัติตามนโยบายของ
รฐับาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งเปน
งานที่ตองดํ าเนินการและปรับตัวอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณทางเศรษฐกิจอันเกิดจากปจจัยภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน  สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ  ระเบียบกติกาการคาเสรี การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก แนวคิดการจัดองคกรสมัยใหม เปนตน ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ลวนมีผลตอบทบาท ภารกิจของกระทรวง
การคลัง ที่จะตองดํ าเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลังจะตองมีความพรอมที่จะปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวน
ราชการของกระทรวงใหเหมาะสม และสอดคลองกับเปาหมายและทิศทางในการพฒันาเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพตอไป

 หลักการและเหตุผล (ตอ)�..
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 หนาทีค่วามรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง�..
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ตามรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. �. มาตรา 10  กํ าหนดใหกระทวงการคลังมีอํ านาจหนาทีเ่กี่ยวกับ
การเงนิการคลังแผนดิน  การประเมินราคาทรัพยสิน  การบริหารพัสดุภาครัฐ  กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  ทรัพยสินของแผนดิน  การภาษีอากร
การรัษฎากร กิจการหารายไดที่รัฐมอี ํานาจดํ าเนินการไดแตผูเดียวตามกฎหมายและไมอยูในอํ านาจหนาที่ของสวนราชการอื่น  การบริหารหนี้
สาธารณะ  การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ  และราชการอื่นตามทีม่กีฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาทีข่อง
กระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง  และมาตรา 11 ก ําหนดใหกระทรวงการคลังมี 10 สวนราชการ ไดแก

1) สํ านักงานรัฐมนตรี
2) สํ านักงานปลัดกระทรวง
3) กรมธนารักษ
4) กรมบัญชีกลาง
5) กรมศุลกากร
6) กรมสรรพสามิต
7) กรมสรรพากร
8) สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9) สํ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
10) สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง



ภารกิจ :
18) บริหารการจัดเก็บภาษี
      ของรัฐบาลทุกประเภท

ภารกิจ :
12) บริหารเงินกูและหนี้สาธารณะ
13) บริหารรัฐวิสาหกิจและหลัก
      ทรัพยของรัฐ
14) บริหารเงินตรา และเก็บรักษา
      ทรัพยสินของแผนดิน
15) บริหารที่ราชพัสดุ
16) ผลิตเหรียญกษาปณ และ
      เครื่องราชอิสริยาภรณ
17) ประเมินราคาทรัพยสิน

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง  กํ าหนดและดํ าเนินนโยบายการคลัง และกํ ากับดูแลนโยบายการเงิน�..

ภารกิจ :
1) เสนอแนะนโยบายการคลัง
2) เสนอแนะนโยบายการพัฒนาตลาดทุนและการ
    ระดมเงินออม
3) เสนอแนะนโยบาย  และปรับโครงสรางภาษีอากร
4) เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ
5) ศนูยขอมูลสารสนเทศเศรษฐกิจและเศรษฐกิจ
    การคลัง
6) บริหารและบริการรับ-จายเงินทั้งในและนอก
    งบประมาณ
7) จัดทํ าประมวลบัญชีแผนดิน
8) กํ าหนดและพัฒนาระบบบัญชี และการตรวจสอบ
    ภายในสวนราชการ
9) บริหารเงินคงคลังและเงินนอกงบประมาณ
10) ปรับปรุง พัฒนาและ กํ ากับดูแลระเบียบวาดวยการพัสดุ
11) บริหารงานบุคคลลูกจาง

กลุมอํ านวยการ กลุมงานทรัพยสิน
และหนี้สิน กลุมงานรายได 
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โครงสรางสวนราชการของกระทรวงการคลังในปจจุบัน�..

กระทรวงการคลัง

ส ํานักงานปลัดกระทรวง ส ํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ

กรมสรรพากร กรมศุลกากรกรมสรรพสามิต

รัฐวิสาหกิจ :
1) สํ านักงานสลากกินแบงรัฐบาล
2) โรงงานยาสูบ
3) องคการสุรา
4) องคการไพ
5) ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)
6) ธนาคารออมสิน

  7) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
  8) ธนาคารเพื่อการสงออกและนํ าเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
  9) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)
10) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.)
11) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.)
12) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)

13) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน   (บบส.)
14) องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  (ปรส.)
15) บริษัทปุยแหงชาติ จํ ากัด
16) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํ ากัด (มหาชน)
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�กรมศุลกากร
�กรมสรรพสามิต
�กรมสรรพากร

�กรมธนารักษ
�สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
�สํ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

องคกรบริหารประสิทธิภาพ :
สํ านักกษาปณ

รัฐวิสาหกิจ :
1) สํ านักงานสลากกินแบงรัฐบาล
2) โรงงานยาสูบ
3) องคการสุรา
4) องคการไพ
5) ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)

  6) ธนาคารออมสิน
  7) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
  8) ธนาคารเพื่อการสงออกและนํ าเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)
  9) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)
10) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.)

11) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม (บอย.)
12) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.)
13) บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน   (บบส.)
14) องคการเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  (ปรส.)

�สํ านักงานปลัดกระทรวง
�สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง
�กรมบัญชีกลาง

แผนภูมิโครงสรางและอัตรากํ าลังของกระทรวงการคลัง  ใหม(1)�..

กระทรวงการคลัง

ส ํานักงานปลัดกระทรวง กลุมทรพัยสินและหนี้สิน กลุมรายได

หนวยงานในกํ ากับ :
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
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1.ปรบับทบาท ภารกิจของกรมตางๆใหชัดเจนขึ้น  โดยจะเนนภารกิจที่ภาครัฐจํ าเปนตองทํ าและปรับปรุงพัฒนางานดังกลาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดย
   1.1 มีการโอนงานระหวางกรมและรวมงานที่กระจัดกระจายอยูมารวมอยูในหนวยงานเดียวกัน   ไดแก   ภารกจิดานการบริหารหนี้สาธารณะ
         ไดรวมงานดานการบริหารหนี้สาธารณะที่กระจัดกระจายอยูในความรับผิดชอบของกองนโยบายเงินกู   สํ านักงานเศรษฐกิจการคลังและ
         กรมบัญชีกลาง มาไวในหนวยงานเดียวกัน  เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้ (ซึ่งจากรายงานลาสุด  ประเทศไทยมีปริมาณ
         หนีส้าธารณะภาครัฐเพิ่มขึ้น จากหกแสนหกหมื่นสี่พันลานบาท ในป 2539 เปน  สองลานแปดแสนสามหมื่นเกาพันลานบาท ณ สิ้นเดือน

     มิถุนายน   2544   ซึ่งภาระหนี้ ยังมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ)   ใหมีเอกภาพและมีความคลองตัวในการบริหารงานและทํ าใหสามารถ
          วิเคราะหภาพรวมของภาระหนี้สินของประเทศเพื่อการกํ าหนดนโยบายไดอยางถูกตองและเหมาะสมผูบริหารสามารถตัดสินใจและสั่งการ
          ไดรวดเร็ว  ทันการณ ซึ่งจะสงผลโดยรวมตอเศรษฐกิจของประเทศ  และมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนซึ่งอยูในสวนตาง ๆ ของ
          ระบบเศรษฐกิจ  เชน การเสริมสภาพคลองใหแกภาคเอกชนในชวงที่มีเงินไหลออก  กระตุนเศรษฐกิจในชวงที่เศรษฐกิจหดตัวอยางรุนแรง
          บรรเทาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ  และชวยแกไขปญหาสถาบันการเงินใหดํ ารงอยูได  ตลอดจนเพื่อคุมครองผูฝากเงิน
          และเจาหนี้ตามที่รัฐบาลไดรับประกันไว   เปนตน
    1.2 สืบเนื่องจากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจปจจุบัน รัฐบาลตองใหความสํ าคัญเกี่ยวกับภารกิจในการจัดการดานรัฐวิสาหกิจ  โดยเฉพาะการแปรรูป

     รัฐวิสาหกิจและการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาล  ซึ่งเปนการใหภาคเอกชนน ําทรัพยากรมาลงทุนในกิจการของ
     รัฐวิสาหกิจ  อนัจะทํ าใหรัฐวิสาหกิจมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประชาชนไดบริโภคสินคาและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่
     เหมาะสมในขณะเดียวกันก็จะชวยลดภาระการเงินภาครัฐบาล ในการสนับสนุนการลงทุนและการขยายงานของรัฐวิสาหกิจอีกดวยภารกิจ
     ในการจัดการดานรัฐวิสาหกิจจึงเปนภารกิจที่มีบทบาทสํ าคัญ  อันจะสงผลกระทบตอการสงเสริมและสนับสนุนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

         ฟนตัวอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ จึงโอนงานของสํ านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรพัยของรัฐจากกรมบัญชีกลางมาไวที่สํ านักงานปลัดกระทรวง
         การคลังภายใตการกํ ากับดูแลของปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง เนื่องจากเปนงานที่สํ าคัญและจํ าเปนตองดํ าเนินการใหเปนไปตามนโยบายของ
         รัฐบาล  จึงตองการความเปนอิสระ  คลองตัว และรายงานตรงตอฝายบรหิารของกระทรวง

 ประโยชนที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง�..
การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....
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     1.3  เพิ่มประสิทธิภาพของงานกษาปณใหสามารถรองรับความตองการของภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตเหรียญกษาปณและเหรียญที่ระลึกตาง ๆ
       เครื่องราชอิสริยาภรณ  และของสั่งจางตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น  โดยจะเปลี่ยนสํ านักกษาปณ   กรมธนารักษ เปน องคการบรหิารประสิทธิภาพในระยะ
       ตอไป

     1.4  จดัระบบขอมูลการเงินการคลังของภาครัฐเพื่อการบริหาร(GFMIS) โดยรับโอนงานจากธนาคารแหงประเทศไทย  มาใหสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง
       เปนผูรับผิดชอบ และจัดทํ าเครือขายขอมูล  เชน กรมบัญชีกลางจะสงขอมูลรายไดและขอมูลรายจายเขาระบบ เพื่อนํ าไปวิเคราะหภาพรวมตอไป

   1.5 การรวมงานดานภาษีอยูในกลุมภารกิจเดียวกันทํ าใหสามารถรวมฐานขอมูลผูเสียภาษีเขาดวยกันในระยะตอไป  ซึ่งคาดวาจะสามารถลดขั้นตอนการ
      สอบทานขอมูลระหวางกรม  เพิ่มความรวดเร็วในการทํ างานประมาณ  30 %    ซึ่งเปนการใหบริการที่ดีแกผูเสียภาษี  ทํ าใหจัดเก็บภาษีไดเต็มเม็ด
      เต็มหนวยยิ่งขึ้น

     1.6 การคํ านึงถึงความคุมคาของงานโดยเฉพาะความคุมทุนในการจัดเก็บภาษี    สามารถยุบเลิกสํ านักงานสรรพสามิตอํ าเภอไปแลว จํ านวน   42   อํ าเภอ
       โดยปรับวิธีการจัดเก็บภาษีใหม  เชน จัดเก็บโดย  Mobile  Unit  เกลี่ยอัตรากํ าลังไปสวนอื่นได จํ านวน  84  ตํ าแหนง  คิดเปนคาใชจายดานบุคคล
       ที่สามารถประหยัดไดจํ านวน  1,206,660 บาท และในอนาคตจะปรับระบบการจัดเก็บภาษีใหผูเสียภาษีมีทางเลือกมากขึ้น  เชน  e-excise    ซึ่งอาจลด
       จ ํานวนหนวยงานที่ใหบริการดานการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในระดับอํ าเภอลงอีก  64  แหง ทํ าใหประหยัดทรัพยากรอีกสวนหนึ่ง  และกรมศุลกากร

           ไดลดงานที่ไมมีความจํ าเปนลง คือ  ยุบเลิกดานศุลกากร จํ านวน   5    ดาน    และยุบเลิกงาน ดานไฟฟาสื่อสาร ทํ าใหสามารถนํ าอัตรากํ าลังไปใชใน
           งานที่มีความจํ าเปนไดจํ านวน   149   ตํ าแหนง  สามารถประหยัด  คาใชจายดานบุคคลภาครัฐ   เปนเงิน 1,614,335 บาท
1.7  การถายโอนงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดแก  งานจัดเก็บภาษีคาปลีกนํ้ ามันและยาสูบของกรมสรรพสามิตคืนใหแก อบจ. และ จะถายโอน
      ภารกิจการออกใบอนุญาตใหขายปลีกสุราและยาสูบของกรมสรรพสามิตไปใหแก อบต., กทม. และเทศบาลเมืองพัทยา ซึ่งผลการถายโอนดังกลาว
      จะทํ าใหสามารถนํ าอัตรากํ าลังขาราชการของสํ านักงานสรรพสามิตจังหวัดและอํ าเภอมาบริการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ประโยชนที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง (ตอ)�..
การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....
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   1.8  การสงเสริมประสิทธิภาพในกรมสรรพากรซึ่งเปนโครงการที่ดํ าเนินการระหวางป  2539-2540  ไดมีผลการทดลองสงเสริมประสิทธิภาพที่มีตัว
     ชี้วัดวาดีขึ้นใน 5  กระบวนงานหลัก  ไดแก  กระบวนงานสํ ารวจ  กระบวนงานเรงรัดหนี้ภาษีอากรคาง  กระบวนงานตรวจสอบภาษีและ
     ตรวจปฏิบัติการ  กระบวนงานคืนภาษีมูลคาเพิ่ม  และกระบวนงานใหบริการผูเสียภาษีที่ดี  อนัเปนผลใหกรมสรรพากรนํ ากระบวนการเรงรัด
     หนี้ภาษีอากรคางไปปฏิบัติทั่วประเทศ และเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนาแผนที่ภาษีเพื่อการสํ ารวจแหลงภาษีเปนระบบ  Digital  map  ที่
     ก ําลังดํ าเนินการในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปนแหลงภาษีใหญของประเทศ  นอกจากนั้นยังไดนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ
     ผูเสียภาษีโดยการใหบริการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  การยืนแบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทางอินเทอรเน็ต

2.  เสริมสรางเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ ความเขมแข็งมั่นคงทางการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งนํ าไปสูการเสริมสรางเสถียรภาพและความ
เชือ่มั่นในระบบเศรษฐกิจ    โดยการจัดระบบการเสนอแนะและกํ าหนดนโยบายการเงินการคลังที่มีเอกภาพ ทันการณ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

    การเพิ่มศักยภาพระบบการเตือนภัยทางเศรษฐกิจ เปนตน
3. บริหารทรัพยสินของรัฐโดยมุงความคุมคา  ดวยวิธีการทันสมัย ไดรับประโยชนสูงสุด  ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม  เพิ่มบทบาทของ
เอกชนในการรวมทุนกับภาครัฐ ก ํากบัดูแลและสงเสริมประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจใหสามารถดํ าเนินการแปรรูปไดโดยเร็ว และสรางความเปนเอกภาพ
และความชัดเจนในงานบริหารเงินกูและหนี้สาธารณะในภาพรวมของประเทศ เปนตน

4. ใชกระบวนการทางภาษีอากรเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการสงเสริมการสงออก โดยจัดระบบงานใหการอํ านวยความสะดวกแก
ผูเสียภาษี บริหารการจัดเก็บภาษีใหมีความเปนธรรม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเปนที่เชื่อถือและยอมรับของประชาชน ตลอดจนปองกันการหลบเลี่ยงภาษี
โดยนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการปรบัปรุงงาน เปนตน

5. เสริมสรางความคลองตัวในการเบิกจายเงินของแผนดิน เพือ่กระตุนเศรษฐกิจและตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดยปรับปรุง
กฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารสมัยใหม เนนการกระจายอํ านาจ ตลอดจนการพัฒนาระบบบัญชีภาครัฐใหเปนสากล
เสรมิสรางความโปรงใสในระบบราชการโดยการจัดระบบตรวจสอบการใชจายเงินและประสิทธิภาพงานของภาครัฐใหทันสมัย เปนตน

 ประโยชนที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง (ตอ)�..
การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....
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การปรับเปลี่ยน�.สํ านักงานเลขานุการรัฐมนตรี�..

เดิม การปรับเปลี่ยน

� สวนกลาง
� ฝายบรหิารงานทั่วไป 
� ฝายการเมืองและประสานนโยบาย    
� กลุมงานวิชาการ 

สํ านักงานเลขานุการรัฐมนตรี 

 ไมปรับเปลี่ยน  

สํ านักงานรัฐมนตรี 
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การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....



การปรับเปลี่ยน�.สํ านักงานปลดักระทรวงการคลัง�..

เดิม การปรับเปลี่ยน

� สวนกลาง 
� กองคลัง    
� กองกลาง 
� กองการเจาหนาที่  
� กองคอมพิวเตอร 

สํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 
� คงเดิม

� รับโอนงานฝายปองปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน
   กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
   

สํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....



การปรับเปลี่ยน�..กรมธนารักษ�..

เดิม การปรับเปลี่ยน

กรมธนารักษ

�  สวนกลาง
� สํ านักงานเลขานุการกรม
�กองการเจาหนาที่
�กองคลัง
�กองพัสดุ
�กองนิติการ
�กองแผนงาน
�ศนูยสารสนเทศ
�สํ านักบริหารที่ราชพัสดุ1
�สํ านักบริหารที่ราชพัสดุ2
�สํ านักบริหารที่ราชพัสดุ3
�กองแบบแผนและกอสราง
�สํ านักบรหิารเงินตรา
�สํ านักกษาปณ
�สํ านักงานธนารักษจังหวัด

� ไมเปลี่ยนแปลง

กรมธนารักษ 

12

การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....

�รบัโอนงานของสํ านักประเมินราคาทรัพยสิน     
   กรมที่ดิน



การปรับเปลี่ยน�.กรมบัญชีกลาง�..

เดิม การปรับเปลี่ยน

�  สวนกลาง    
� สํ านักงานเลขานุการกรม 
� กองการเจาหนาที่ 
� กองฝกอบรม  
� สํ านักการเงินการคลัง 
� สํ านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 
� สํ านักบริหารการเบิกจาย 
� สํ านักบัญชีและการตรวจสอบภายใน
� ศูนยสารสนเทศ
� สํ านักงานคลังเขต 1-9 
� สํ านักงานคลังจังหวัด/จังหวัด ณ อํ าเภอ 

กรมบัญชีกลาง 

 - ตัดโอนงานของสํ านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
    ไปสํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
    (จัดตั้งเปนกรมใหม)
-  ตัดโอนเฉพาะงานหนี้สาธารณะ  ของกลุมวิเคราะหหนี้
    สาธารณะและเงินคงคลัง  และของสวนหนี้สาธารณะและ
    เงนิคงคลัง   ในสํ านักการเงินการคลัง ไปสํ านักงาน
    บริหารหนี้สาธารณะ(จัดตั้งเปนกรมใหม)

กรมบัญชีกลาง 
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การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....



การปรับเปลี่ยน�.กรมศุลกากร�..

เดิม การปรับเปลี่ยน

กรมศุลกากร 

� สวนกลาง  
� สํ านักงานเลขานุการกรม  
� กองคลัง  
� สํ านักบรหิารและพัฒนาบุคคล  
� สํ านักแผนภาษี  
� สํ านักมาตรฐานศุลกากร  
� สํ านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
� สํ านักกฎหมาย  
� สํ านักสืบสวนและปราบปราม  
� สํ านักงานศุลกากรนํ าเขาทาเรือกรุงเทพ  
� สํ านักงานศุลกากรสงออกทาเรือกรุงเทพ  
� สํ านกังานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ  
� สํ านักงานศุลกากรกรุงเทพ  
� สํ านักงานศุลกากร ภาคที่ 1 
� สํ านักงานศุลกากร ภาคที่ 2 
� สํ านักงานศุลกากร ภาคที่ 3 
� สํ านักงานศุลกากร ภาคที่ 4 
� สํ านักงานศุลกากร ภาคที่ 5 

� ไมเปลี่ยนแปลง 
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การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....

กรมศุลกากร 



การปรับเปลี่ยน�.กรมสรรพสามิต�..

เดิม การปรับเปลี่ยน

กรมสรรพสามิต
� สวนกลาง  
� ตรวจสอบภายใน 
� สํ านักงานเลขานุการกรม  
�กองการเจาหนาที่ 
� กองคลัง  
� กองแผนงาน 
� กองฝกอบรม 
� กองวิเคราะหสินคาและของกลาง 
�กองรายได 
� กองชาง 
� ศูนยสารสนเทศ 
� สํ านักกฎหมาย 
� สํ านักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม 
� สํ านักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 
� สํ านักบริหารการจัดเก็บภาษี 2 
� สํ านักงานสรรพสามิตภาค 1-9 
� สํ านักงานสรรพสามิตจังหวัด 
� สํ านักงานสรรพสามิตอํ าเภอ ตัดโอนงานอนุญาตขายปลีกสุราและขายปลีกยาสูบไปใหเทศบาลเมืองพัทยา

อบต. กทม.  (แตไมมีการถายโอนบุคลากร)

กรมสรรพสามิต 
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การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....

� ไมเปลี่ยนแปลง 



� สวนกลาง 
� ตรวจสอบภายใน
� ตรวจราชการกรม
� หนวยสงเสริมประสิทธิภาพ
� สํ านักงานเลขานุการกรม 
� กองการเจาหนาที่
� กองคลัง
� กองฝกอบรม
� ศูนยเอกสารกลาง
� สํ านักกฎหมาย
� สํ านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
� สํ านักแผนภาษี
� สํ านักงานมาตรฐานกรรมวิธิภาษี
� สํ านักตรวจสอบภาษี
� สํ านักงานสรรพากรภาค 1-12 
� สํ านักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 1-16 
� สํ านักงานสรรพากรจังหวัด
� สํ านักงานสรรพากรเขต
� สํ านักงานสรรพากรอํ าเภอ

การปรับเปลี่ยน�.กรมสรรพากร�..

กรมสรรพากร

� ไมเปลี่ยนแปลง

เดิม การปรับเปลี่ยน
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การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....



การปรับเปลี่ยน�.สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ�..

เดิม การปรับเปลี่ยน

�  สํ านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ 
กรมบัญชีกลาง  สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....

� เปนกรมตั้งใหม 



การปรับเปลี่ยน�.สํ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ�..

เดิม การปรับเปลี่ยน

�  เฉพาะงานหนี้สาธารณะ ในสํ านักหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง
    - กลุมวิเคราะหหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง
    - สวนหรี้สาธารณะและเงินคงคลัง
  สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง
� กองนโยบายเงินกู 

กรมบัญชีกลาง  สํ านกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
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การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....

� เปนกรมตั้งใหม 



การปรับเปลี่ยน�.สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง�..

เดิม การปรับเปลี่ยน

�  สวนกลาง    
� สํ านักงานเลขานุการกรม 
� ศูนยขอมูลและประมวลผล 
� กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน 
� กองนโยบายและวางแผนการคลัง 
� กองนโยบายภาษี 
� กองนโยบายการออมและการลงทุน 
� กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
� กองนโยบายเงินกู 

สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 - ตัดโอนกองนโยบายเงินกูไปสํ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

19

การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ.....กระทรวงการคลัง.....


