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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง

อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

ขอ ๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติงาน  จัดสรรทรัพยากร  และบริหาร

ราชการทั่วไปของกระทรวง  ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยมี

อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห  จัดทําขอมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี  สําหรับใชในการกําหนดนโยบาย  

เปาหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง   

(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง   

(๓) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 

(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อใหเกิดการประหยัด  คุมคา  และสม

ประโยชน   
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(๕) กํากับ  เรงรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 

(๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารงานและการบริการ 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

(๗) ประสานการบริหารราชการและปฏิบั ติงานที่อยูในอํ านาจหนาที่ของกระทรวง 
ในตางประเทศ 

(๘) กํากับ  ดูแล  และสงเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมในสวนภูมิภาคใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยแร  กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  กฎหมายวาดวย
การควบคุมแรดีบุก  กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กฎหมายวาดวยการจดทะเบียน
เคร่ืองจักร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  ดังตอไปนี้ 
ก. ราชการบริหารสวนกลาง 
 (๑) สํานักบริหารกลาง 
 (๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๓) สํานักงานที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรมในตางประเทศ 
 (๔) สํานักตรวจและประเมินผล 
 (๕) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ขอ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  

เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ
สนับสนุนการปฏิบั ติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ตอปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
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(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  

เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์  

มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวง  โดยมอีํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบ

ราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวง   และงานชวย

อํานวยการ 

(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การพัฒนาขาราชการ  การเสริมสรางวินัย   

และรักษาระบบคุณธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวง  และที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ   การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง 

(๔) กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวง 

(๕) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา  และผลงานของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวของ  งานนิติกรรมและสัญญา   

งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง  อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของ

สํานักงานปลัดกระทรวง 
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๗ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  เสนอแนะนโยบาย  และจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานอุตสาหกรรมของกระทรวง 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  ออกแบบ  และจัดวางระบบฐานขอมูล  ระบบการเชื่อมโยงเครือขายการ

ส่ือสารขอมูลภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน  จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ   รวมทั้ งเปนศูนยกลางบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานอุตสาหกรรม   
และสนับสนุนระบบการบริหารงานของกระทรวง 

(๓) รวบรวมขอมูล  จัดทําสถิติขอมูล  ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล   เพื่อรายงาน
สถานการณและบงชี้ทิศทางการดําเนินงานในอนาคต 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๘ สํานักงานที่ปรึกษาดานอุตสาหกรรมในตางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนตัวแทนของกระทรวงในการติดตอประสานงานและสรางเครือขายความสัมพันธอันดี

กับหนวยงานในตางประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวงการอุตสาหกรรม 
(๒) เปนส่ือกลางและชวยอํานวยความสะดวกในการจัดหาขอมูลขาวสาร  นัดหมาย  พบปะ

เจรจา  จัดประชุม  ดูงาน  หรือเชิญชวนผูประกอบการจากตางประเทศ  เพื่อใหมาลงทุนในประเทศไทย  
หรือเพื่อใหผูประกอบการไทยขยายธุรกิจไปในประเทศที่รับผิดชอบ 

(๓) ศึกษา  รวบรวม  และเผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
ที่รับผิดชอบ  วิเคราะห  และรายงานสถานภาพและความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมทั้งดานนโยบาย
และมาตรการตาง  ๆ  ของรัฐ  ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมในประเทศนั้นที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมของไทย 

(๔) แสวงหาชองทางและโอกาสที่ จะส ง เส ริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 
เพื่อประกอบการพิจารณาของผูประกอบการไทยที่สนใจจะไปประกอบธุรกิจในประเทศนั้น 

(๕) ปฏิบัติการรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๙ สํานักตรวจและประเมินผล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง  เพื่อใหเปนไป

ตามแผนงานโครงการ  และสอดคลองกับกฎ  ระเบียบ  และข้ันตอนที่กําหนด 

(๒) ติดตามและตรวจสอบการใชทรัพยากรภายในกระทรวง  ใหเกิดความประหยัด  คุมคา  

และสมประโยชน 

(๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของสวนราชการ 

(๔) วิเคราะหและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย  และแผนงาน 

ในระดับภูมิภาค 

(๕) ประสานการปฏิบัติงานระหวางสวนราชการในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

(๖) สนับสนุนและใหคําแนะนําทางวิชาการ  การบริหารจัดการ  ตลอดจนเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงในสวนภูมิภาค 

(๗) ปฏิบั ติหนาที่ศูนย รับเ ร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบการอุตสาหกรรมและ

ประสานงานการแกไขปญหาตามขอรองเรียน  รวมทั้งรับแจงเหตุภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินอันเกิดจาก

การประกอบการอุตสาหกรรม   

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

ขอ ๑๐ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย   จัดทําแผนยุทธศาสตรและกรอบงบประมาณของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวง  และกระทรวง  

ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน  โครงการ  ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนา

อุตสาหกรรม 

(๓) จัดทํางบประมาณประจําปของหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบาย 

และแผนงานของกระทรวง 

(๔) จัดวางระบบ  พัฒนา  และประสานนโยบาย  แผนงาน  และโครงการของสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัด  และหนวยงานในตางประเทศในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวง 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับ  ควบคุม  ดูแล  และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  กฎหมายวาดวยแร  

กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร  กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดีบุก  กฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในสวน
ภูมิภาค 

(๒) จัดทํา  เสนอ  และประสานแผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด  รวมทั้ง
ประสานการพัฒนาและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาว 

(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยรวมภารกิจของกองกลาง  
กองคลัง  และกองการเจาหนาท่ีเปนสํานักบริหารกลาง  และโอนสํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ
รับรองระบบงานไปอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  พรอมท้ังจัดตั้ง
สํานักตรวจและประเมินผลขึ้น  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่
เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


