
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

1  ดําเนินการเกี่ยวกับงานนติิกรรมและสัญญา 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางแพงและอาญา   

   งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอาํนาจของสํานักงาน   

   ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวง 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  

   หนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือทีไ่ดรับมอบหมาย 

กลุมกฎหมาย 

1. ตรวจสอบการดาํเนินงานภายในสํานักงาน-  

    ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวง  

   และกระทรวง  โดยมีอํานาจหนาที่ในการดาํเนินการ  

   เกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการ  

   บัญชีของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

3. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  

   หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมตรวจสอบภายใน 

เพ่ือทําหนาที่หลักในการบรูณาการและขับเคลือ่นแผนการปองกัน

และปราบปรามการทจุริตและการสงเสริมคุมครองจริยธรรมใน

กระทรวง รับผิดชอบงานข้ึนตรงตอปลัดกระทรวงการคลัง โดยมี

อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) เสนอแนะแกปลัดกระทรวงการคลงัเกีย่วกับการปองกันและ 

ปรามปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการในสังกัด 

รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบของสวนราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ    

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ 

เสนอตอปลัดกระทรวงการคลัง 

(2) ประสานงาน เรงรัด และกํากับใหสวนราชการในสงักดัดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ     

ประพฤติมิชอบของสวนราชการ 

(3) รับขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ในสวนราชการ และสงตอไปยัง       

สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(4) คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

(5) ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (3)  

และ (4) และรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการในสังกัด

และการคุมครองจริยธรรม เสนอตอปลัดกระทรวงการคลงัและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน

ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย” 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

1. เสนอแนะใหคําปรึกษาแกปลัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ  

   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน-   

   ปลัดกระทรวงและกระทรวง  

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกบัการพัฒนา   

   ระบบราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

3. ประสานและดําเนินการเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบราชการ  

   รวมกับหนวยงานกลางตางๆ และหนวยงานในสังกัด 

   สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  

   หนวยงานอืน่ที่เกีย่วของหรือทีไ่ดรับมอบหมาย

  

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

1. จัดทําหรือพัฒนารูปแบบหรือวธิีการสรางภาพลักษณและ  

   บริหารชองทางการส่ือสารและการใหบริการสารนเิทศดานการคลัง   

2. กําหนดกลยุทธในการใหบริการสารนเิทศดานการคลัง      

   เชิงรุกเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการดําเนนินโยบาย  

   เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง   

3. วิเคราะหและประมวลผลสารนิเทศดานการคลังเพ่ือใชใน  

   การกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการใหขอมลู  

   สารนิเทศดานการคลัง  

4. กํากับ ดูแล ประสานงานและใหคําแนะนําแกสวนราชการ  

   และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการ  

   ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมลูสารนิเทศดานการคลัง  

5. ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนผลงานของ  

   สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

6.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  

   หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรบัมอบหมาย    

กลุมสารนิเทศการคลงั 

- ปลัดกระทรวง   1 

- รองปลัดกระทรวง   4 

- ที่ปรึกษาฯ   4 

- ผูตรวจราชการกระทรวง   7 

- ผูชวยปลัดกระทรวงการคลัง  1 



โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ตอ) 

สํานักบริหารกลาง 

1. ดําเนินการในงานราชการทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและ   

   กระทรวง และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด  

   โดยเฉพาะ  

2. ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานชวย  

   อํานวยการ และงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวงและ  

   กระทรวง  

3. บริหารแผนการเงิน และดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน        

   การบัญชี การงบประมาณ การพสัดุ อาคารสถานที่ และ  

   ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง 

4. ดําเนินการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณโดยรอบกลุมอาคาร  

   กระทรวงการคลัง 

5. จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ของสํานักงาน- 

   ปลัดกระทรวง และประสานในการจัดทํา งบประมาณรายจาย  

   ประจําปของกระทรวง 

6. ประสานงาน สําหรับงานในราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่  

   โดยเฉพาะของสวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวง  

7. เปนฝายเลขานุการในคณะทํางาน อนุกรรมการ หรือ  

   คณะกรรมการตางๆ ตามภารกิจ หรือกิจกรรมพิเศษที่  

   กระทรวงไดรับมอบหมาย  

8. เปนศูนยประสานการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของกระทรวง  

9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน  

   อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

1. เปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ  

   กระทรวงการคลัง 

2. ปฏิบัติงานดานนโยบาย การบริหารจัดการและสงเสริมพัฒนา  

   ทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ  

   กระทรวงการคลัง  

3. บริหารจัดการและบูรณาการระบบเครือขายขอมูลของ  

   กระทรวงการคลังทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

4. บริหารจัดการ บูรณาการระบบขอมูลและการใชขอมูลรวมกัน  

   ระหวางสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังและหนวยงานนอก  

   สังกัดที่เกี่ยวของ 

5. บริหารจัดการและกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยของระบบ  

   สารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงการคลัง 

6. จัดทําคลังขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังเพื่อสนับสนุนการ  

   บริหารงานกระทรวงการคลัง 

7. ประสานเชื่อมโยงใหกับผูบริหารระดับประเทศตลอดจนหนวยงาน  

   ที่เกี่ยวของ 

8. บริหารจัดการงานสํานักงานของกระทรวงเพื่อเปนสํานักงาน  

   อิเล็กทรอนิกส  

9. บริหารจัดการการใหบริการระบบสารสนเทศ ขอมูลขาวสารแก  

   ขาราชการกระทรวงการคลัง  สวนราชการในสังกัดและ  

   สาธารณชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

10. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่  

     เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย   

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 



โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ตอ) 

สํานักบริหารทรัพยากรบคุคล 

1. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ 

    สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

2. จัดทําแผนงานและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหาร- 

    งานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ 

    สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   

3.  เสริมสรางวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของ 

    สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

4.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

    ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

1. จัดทําแผนแมบทและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงให  

   สอดคลองกับนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวง  

2. จัดทํา พัฒนา และประสานแผนยุทธศาสตรของกระทรวงให 

   ไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายและแผนแมบท 

   ของกระทรวง 

3. เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร 

    ของสวนราชการในสังกัด   

4. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อการเสนอแนะในการกําหนด 

    นโยบายเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง และ 

    เพื่อการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ แผนงาน โครงการ  

5. จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร 

    ของกระทรวง จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตรและแผน 

    การปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง   

6. ดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณของสวนราชการในสังกัด 

    กระทรวงใหสอดคลองกบันโยบายและแผนกลยุทธ 

    ของกระทรวง  

7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 

    ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

สํานักตรวจสอบและประเมินผล 

1. จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปของกระทรวง  

2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูตรวจราชการกระทรวง 

   โดยเปนทีมผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงในการตรวจสอบ 

   และติดตามการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง  

3. ประสานและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจราชการ   

   ของตรวจราชการกระทรวง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 

   ภารกิจของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

4. รายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด  

   กระทรวง 

5. รับเร่ืองราวรองทุกข และขอรองเรียนของประชาชนที่เกี่ยวของ   

   กับงานของกระทรวง 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน- 

   อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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