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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2565
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๒ ให้ ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเสนอแนะและการจั ด ท า
นโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ติดตาม กากับ ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนิ น นโยบายหรื อ มาตรการต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระทรวงการคลั ง ตลอดจน
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
และหน่วยงานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจัดทานโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังและภาษีอากร เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
(๒) เสนอแนะและจัด ทานโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับระบบการเงิน การออม
การลงทุนและการพัฒนาตลาดทุน ตลอดจนวางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงิน
และการธนาคารระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และเป้าหมายในเชิงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจจุลภาคของประเทศ
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(๓) เสนอแนะและจั ด ทานโยบายและมาตรการเกี่ ย วกับ เศรษฐกิ จ มหภาคและเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งวางแผน ประสาน และดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านการเงินและ
การคลังระหว่างประเทศ และกับองค์การระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและมาตรการตรวจสอบ
และติดตามการกระทาความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของสานักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองกฎหมาย
(๓) กองนโยบายการคลัง
(๔) กองนโยบายการออมและการลงทุน
(๕) กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
(๖) กองนโยบายภาษี
(๗) กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
(๘) กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
(๙) กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
(๑๐) กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๑๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อ ๔ ในส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ให้ มี ก ลุ่ ม ตรวจสอบภายในเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ห ลั ก
ในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงาน รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสานักงาน
(๒) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๕ ในสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้มีกลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งาน รั บ ผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต่ อ ผู้ อ านวยการ โดยมี ห น้ า ที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมประจาปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) เป็นผู้แทนกระทรวงในคณะผู้แทนไทยในการเจรจาสัญญาเงินกู้ สัญญาค้าประกัน และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจากรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศและสถาบันการเงินเอกชน ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) เป็ น ผู้ แ ทนประเทศไทย กระทรวง หรื อ ส่ ว นราชการอื่ น ในคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการเงินและ
การคลัง ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ในต่างประเทศ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
(๔) เป็นผู้แทนกระทรวงหรือรัฐวิสาหกิจในการรับหมายศาลหรือเอกสารอื่นที่พึงมีในกรณี
เกิดการฟ้องร้องเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้และสัญญาค้าประกัน ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๕) สนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
(๖) เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจ และความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจและ
การคลั ง ของประเทศ รวมทั้ ง ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในเชิ ง นโยบายและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๖ ในส านั กงานเศรษฐกิจ การคลัง ให้ มี กลุ่ มพั ฒนาระบบบริหารเพื่ อท าหน้าที่หลัก
ในการพัฒนาการบริหารของสานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่อผู้อานวยการ โดยมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะให้คาปรึกษาแก่ผู้อานวยการเกีย่ วกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายใน
สานักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการภายในสานักงาน
(๓) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในสานักงาน
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๗ สานักงานเลขานุการกรมมีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของสานักงาน
และราชการที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ หน้าที่และอานาจดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงาน
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการและงานเลขานุการของสานักงาน
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(๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของสานักงาน
(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้างวินัย
และรักษาระบบคุณธรรมของสานักงาน
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของสานักงาน
(๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของสานักงาน
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๘ กองกฎหมายมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ยกร่างกฎหมาย แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือ
นิ ติ ก รรมสั ญ ญาในด้ า นการเงิ น การคลั ง ภาษี อ ากร การออม การลงทุ น และการเศรษฐกิ จ
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงาน
(๓) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายในด้านการเงิน การคลัง ภาษี อากร การออม การลงทุน และ
การเศรษฐกิจเพื่อวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๔) ให้คาปรึกษาและเสนอแนะความเห็นทางกฎหมายในด้านการเงิน การคลัง ภาษีอากร
การออม การลงทุน และการเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๙ กองนโยบายการคลังมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจัดทานโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังภาคสาธารณะในส่วนที่
เกี่ยวกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวีย น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทั้งด้านรายได้ รายจ่ายสาธารณะ การบริหารดุลงบประมาณ
การบริหารทรัพย์สิน และหนี้สาธารณะ
(๒) ติ ด ตาม วิ เ คราะห์ ประเมิ น และรายงานภาวะรายได้ รายจ่ า ย ดุ ล งบประมาณ
การบริหารทรัพย์สิน หนี้สาธารณะ รวมทั้งมาตรการกึ่งการคลังของรัฐ ภาระผูกพันทางการคลัง
และภาพรวมฐานะการคลังภาคสาธารณะ ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุนหมุนเวียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๓) วางแผนด้านการคลังและจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านการคลังของกระทรวงให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งประเมินผลการดาเนินงานของแผนดังกล่าว

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๔) เสนอแนะกฎเกณฑ์ แ ละแนวทางในการรั ก ษาวิ นั ย ทางการคลั ง การก าหนดกรอบ
ความยั่งยืนทางการคลัง การติดตามประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง
และการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
(๕) จัดทาข้อมูลด้านการคลังภาคสาธารณะ ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง
และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น นโยบายด้ า นการคลั ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ทุนหมุนเวียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่
(๖) เสนอแนะและจัดทานโยบายด้านการคลังท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองนโยบายการออมและการลงทุนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจัดทานโยบาย แผน และมาตรการในการส่งเสริมการออม การพัฒนา
สถาบันการออม เครื่องมือการออม และการบริหารเงินออมรูปแบบต่าง ๆ
(๒) เสนอแนะและจัดทานโยบาย แผน และมาตรการในการพัฒนาระบบบาเหน็จบานาญ
ของประเทศ การสร้างวินัยการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(๓) เสนอแนะและจัดทานโยบาย แผน และมาตรการด้านการลงทุน รวมทั้งการพัฒนา
เครื่องมือการลงทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(๔) เสนอแนะและจั ด ท านโยบาย แผน และมาตรการเกี่ย วกับ การพั ฒนาตลาดทุนและ
นวัตกรรมในตลาดทุน
(๕) เสนอแนะและจั ด ท านโยบาย แผน และมาตรการในการพั ฒ นาทั ก ษะทางการเงิ น
ของประชาชน และการพัฒนาระบบการออมและการลงทุนอย่างยั่งยืน
(๖) จัดทาข้อมูลด้านการออม การลงทุนและตลาดทุน รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อประกอบการเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เหมาะสม
(๗) ประสานงานด้านการออม การลงทุน และตลาดทุน กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง
(๘) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๑๑ กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจั ด ท านโยบาย แผน และมาตรการในการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ าง
ความเข้มแข็งของการให้บริการทางการเงินภาคประชาชน และการพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินฐานราก
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(๒) เสนอแนะและจัดทานโยบาย แผน และมาตรการในการดาเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน
(๓) จัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินและการออมภาคประชาชน
(๔) เสนอแนะนโยบายและดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการเงินนอกระบบ
รวมทั้งรับข้อร้องเรียนจากประชาชนและนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือ
ถูกหลอกลวงเกี่ยวกับความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๕) ตรวจสอบ ติ ด ตาม และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บผู้ มี พ ฤติ ก ารณ์ ส งสั ย ว่ า กระท าความผิด
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกู้ ยื ม เงิ น ที่ เ ป็ น การฉ้ อ โกงประชาชน และความผิ ด อั น เป็ น อาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระทาความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๖) ปฏิบัติงานเลขานุการในคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(๗) เสนอแนะนโยบายและปฏิบัติการเพื่อกากับดูแลการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับ
จังหวัดภายใต้การกากับ
(๘) ดาเนินการเกี่ยวกับสถาบันการเงินประชาชน โดยปฏิบัติงานเป็นนายทะเบียน ส่งเสริม
ช่ ว ยเหลือ แนะนา ก ากั บ ดูแล และตรวจสอบ รวมถึง การออกระเบีย บหรือ คาสั่ งเพื่ อประโยชน์
ในการดาเนินกิจการของสถาบันการเงินประชาชน หรือกระทาการอื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับสถาบัน
การเงินประชาชนกาหนด
(๙) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๑๒ กองนโยบายภาษีมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึก ษา วิเ คราะห์ เสนอแนะ ออกแบบนโยบาย และก าหนดกลยุท ธ์และมาตรการ
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งเครื่องมือทางภาษีเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการกระจายรายได้ และเสนอแนะการจัดเก็บ
ภาษีอากรประเภทใหม่
(๒) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และจั ด ท าความเห็ น เพื่ อ ประกอบการวิ นิ จ ฉั ย ให้ ค าปรึ ก ษาและ
คาแนะนาของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่งตั้ง รวมถึงดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(๓) ศึกษา และเสนอแนะนโยบายการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
(๔) เสนอแนะและจัดทานโยบายและมาตรการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
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(๕) จัด ทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านภาษีอากรให้ครบถ้วนทัน สมัยครอบคลุ ม ข้ อ มู ล
เชิ ง ปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ เพื่ อ การวิเ คราะห์นโยบายภาษี อ ากรที่ มีป ระสิท ธิภ าพ รวมทั้ ง จัด ทา
บทวิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับข้อมูลภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยด้านการคลัง
(๖) ให้คาปรึกษา แนะนา ให้ความเห็น และตอบข้อหารือและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบาย
ภาษีอากรแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน
(๗) เผยแพร่ความรู้ด้านภาษีอากรแก่ประชาชน
(๘) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๑๓ กองนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจั ด ท านโยบาย แผน และมาตรการในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบ
การประกันภัยและการบริหารเงินลงทุน รวมทั้งการประกันภัยต่อ ให้มีความมั่นคง สามารถแข่งขันได้และ
มีมาตรฐานทั้งในด้านระบบการเงินและการบัญชี และด้านการกากับดูแลที่ดี
(๒) เสนอแนะและจัดทานโยบายในการส่งเสริมการคุ้มครองผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญา
ประกันภัย
(๓) เสนอแนะและจัดทานโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันภัยพืชผล และ
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยให้แก่ประชาชน
(๔) ติด ตามภาวะการประกันภัย และประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเสนอแนะนโยบายในการกากับดูแลระบบการประกัน ภัย
ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
(๕) เสนอแนะและจัดทานโยบาย แผน และมาตรการในการพัฒนาระบบการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญาตามสัญญาดูแลผลประโยชน์ให้มีความมั่นคงและได้มาตรฐานสากล
(๖) เสนอแนะและจัด ทานโยบาย แผน และมาตรการในการคุ้มครองเงินฝากในสถาบัน
การเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ผู้อานวยการ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ กองนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจัดทานโยบาย แผน และมาตรการในด้านระบบการเงินและระบบสถาบัน
การเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคลังและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
(๒) เสนอแนะและจัดทานโยบายการพัฒนาระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน
(๓) วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
(๔) ติ ด ตามและดู แ ลการด าเนิ น งานของสถาบั น การเงิ น โดยประสานงานกั บ ธนาคาร
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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(๕) เสนอแนะและจัด ทานโยบายเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามและดูแลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน ตามนโยบาย
(๖) จัดทาระบบฐานข้อมูลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการเงิน
(๗) บริหารจัดการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(๘) เสนอแนะและจัดทานโยบายในการกากับดูแลการให้บริการทางการเงิน และผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีการนาเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ในการประกอบธุรกิจ
(๙) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๑๕ กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและจั ด ทานโยบายด้านเศรษฐกิ จมหภาค โดยสร้ างเครือข่า ยเพื่อประสาน
การจัดทานโยบายกับองค์กรในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๒) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ปัจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก ประเมินผลกระทบ และจัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ประเด็นสาคัญทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนาเสนอข้อมูลเศรษฐกิจไทยในการประชุมทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
(๓) พัฒนาแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาคให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและใช้เป็น
เครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว
(๔) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
เพื่อวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจและนัยเชิงนโยบายเสนอต่อกระทรวงการคลัง
(๕) ประชาสัมพันธ์ และจัดทาสื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ผลการประมาณ
การเศรษฐกิจไทย และผลการศึกษาวิเคราะห์เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องต่อสาธารณชนและสถาบันที่ทาหน้าที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย
(๖) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ทางเศรษฐกิ จ และ
การดาเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สาคัญระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับการขยายฐานการลงทุน เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศ
และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ
(๘) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องและใช้ใน
การติ ด ตาม วิ เ คราะห์ และประมวลผล รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจต่อกระทรวงการคลัง
(๙) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๑๖ กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และจัดทานโยบายและกลยุทธ์ เพื่อกาหนดแนวทางและ
มาตรการด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และด้านการเงินการคลัง ให้เป็นไปตามข้อผูกพันและความตกลง
ระหว่ า งประเทศ รวมทั้ ง เข้ า ร่ วมการเจรจาระหว่ า งประเทศ และก าหนดแนวทางที่ เ กี่ ย วข้ องกับ
กระทรวงการคลังในฐานะภาคีสมาชิกในสถาบันการเงินระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
(๒) จัดทาแผนการลดภาษีอากรตามข้อผูกพันและความตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษา
วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการดาเนินการตามข้อผูกพันและความตกลงระหว่าง
ประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๓) เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล ผลงานและการดาเนินการภายใต้กรอบความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้า การบริการด้านการเงิน และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งประสานงานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับหน่วยงาน
องค์การ และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และจั ดทานโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินและ
การคลังกับประเทศเพื่อนบ้าน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และกลุ่มเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคอื่น
รวมทั้งเข้าร่วมการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าว
(๕) ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนกากับดูแลและให้คาปรึกษาการดาเนินโครงการ
ดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ
(๖) เป็ น ศู น ย์ ก ลางของกระทรวงการคลั ง ในการประสานงานกั บ คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๗) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๑๗ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลตามแผนดังกล่าว
(๒) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน
(๓) พั ฒ นางานสารสนเทศด้ า นเศรษฐกิ จ การคลั ง โดยเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการจั ด ท าระบบ
ฐานข้ อ มู ล และคลั ง ข้ อ มูล ด้า นเศรษฐกิจ มหภาค เศรษฐกิ จ ระหว่า งประเทศ การเงิ นและการคลัง
ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(๔) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของสานักงาน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ผู้อานวยการมอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๔๘ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันบทบาทหน้าที่และภารกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสานักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและ
หน้าที่และอานาจของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น
อันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

ประวัติความเปนมาของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนหนว ยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
โดยมี ฐ านะเที ย บเท า กรม จั ด ตั ้ ง เมื ่ อ วั น ที ่ 18 ตุ ล าคม 2504
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2504
(ราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม 78 ตอนที ่ 85 วั น ที ่ 17 ตุ ล าคม 2504 ภาคผนวก 1) เนื่องจากดำริของนายสุนทร หงสลดารมภ รัฐมนตรีวา
การกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ที่เห็นวา จำเปนตองมีการนำวิทยาการ
แผนใหม เขามาใชในการบริหาร และการกำหนดนโยบายการคลัง ตลอดจนจนจะตองมีองคกร หรือจุดรวม
ที่จะสามารถประสานกิจกรรม ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ จึงควรตองมีการจัดตั้ง หนวยงาน
ที่เหมาะสม โดยการปรับปรุงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และจุดมุงหมายที่สำคัญคือ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง จำเปนตองมีเจาหนาที่ที่ใหคำแนะนำ และใหความชวยเหลือทางวิชาการในการวางนโยบาย
การคลั ง และเศรษฐกิ จ ของรั ฐ ตลอดจนเรื ่ อ งอื ่ น ๆ ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง สำนั ก งานเศรษฐกิ จ การคลัง จึ ง ก อ ตั ้ งขึ้น
โดยยุบกองเศรษฐกิจการคลัง และกองสถิติ ในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มาอยูในหนวยงาน ที่จัดตั้งใหมนี้
และแตงตั้ง ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ผูเชี่ยวชาญการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขณะนั้น เปนผูอำนวยการ
สำนักงานฯ คนแรก มาตรา 11 ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2496 ซึ่งถูกยกเลิกโดย
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2504 และใหใชความตอไปนี้แทน
"มาตรา 11 หนาที่ราชการในกระทรวงการคลัง แยกเปน
(1) สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง
(3) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(4) กรมธนารักษ
(5) กรมบัญชีกลาง
(6) กรมศุลกากร
(7) กรมสรรพสามิต
(8) กรมสรรพากร
ใหสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปนทบวงการเมืองมีฐานะเทียบกรม"
เมื่อไดจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขึ้นแลว สถานที่ทำการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ยังคงอยู ณ ตึกหอ
รัษฎากรพิพัฒน ภายในพระบรมมหาราชวัง ถนนหนาพระลาน ซึ่งเปนสถานที่ทำการของกระทรวงการคลังในเวลา
นั้น แตเนื่องจากสถานที่คับแคบมากกองนโยบายการคลังและภาษีอากร ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง จึงไดยายไปอยูที่บริเวณตึกกองทหารรักษาการณ ซึ่งอยูตรงขามกับตึกกระทรวงการคลังอีกดวย
ตอมาเมื่อกระทรวงการคลังไดกอสรางที่ทำการแหงใหมขึ้นเสร็จเรียบรอยแลว ในป 2530 (พฤษภาคม-มิถุนายน)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงไดยายสถานที่ทำการมาอยู ณ ที่แหงใหม ที่ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท (ริมคลองประปา) ภายในบริเวณกลุมอาคารกระทรวงการคลัง อาคาร 2 สวน
หองสมุดของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องจากไดปฏิบัติหนาที่หองสมุดของกระทรวงการคลังดวย
จึงไดมีสถานที่ทำการอยู ณ ชั้นที่ 5 ของตึกกระทรวงการคลัง อาคาร 1

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2530 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดประกอบพิธีเปดที่ทำการแหงใหมสมัย ดร.อรัญ ธรรมโม
ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยไดเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น
คือ ดร.สุธี สิงหเสนห เปนผูมากระทำพิธีเปด และไดปฏิบัติหนาที่ราชการอยู ณ ที่นี้มาจนถึงปจจุบันนี้
การแบงสวนราชการ
หลังจากพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2504 ซึ่งจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ขึ้น ไดมีผลบังคับใชแลวจึงไดดำเนินการแบงสวนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง มาจนถึงขณะนี้ไดมีการจัดแบงสวนราชการมาแลวรวม 11 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2505 (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 79 ตอนที่ 57 วันที่ 22 มิถุนายน 2505-ภาคผนวก 2) ไดแบงสวนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจ
การคลังออกเปน 4 กองดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการกรม แบงเปน 2 แผนก คือ (1) แผนกสารบรรณ (2) แผนก
หองสมุด 2. กองเศรษฐกิจ 3. กองการคลัง 4. กองสถิติ แบงเปน 3 แผนก คือ (1) แผนกสถิติการคลัง (2) แผนก
สถิติดุลยการชำระเงิน (3) แผนกสถิติเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 2
ตามประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 260 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2515 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่
177 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2515-ภาคผนวก 3) ไดยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2505 และไดปรับปรุงการแบงสวนราชการในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเสีย
ใหม ใหเหมาะสมกับสภาพของงาน โดยไดโอน "กองควบคุมธนาคารและการออมสิน" จากสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการคลัง มารวมอยูในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเปลี่ยนชื่อสวนราชการบางสวนใหเหมาะสม
สรุปการเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการในครั้งนี้ เปนดังนี้คือ 1. แผนกสารบรรณ ในสำนักงานเลขานุการกรม
เปลี่ยนเปน แผนกธุรการ 2. กองเศรษฐกิจ เปลี่ยนเปน กองนโยบายภาษีอากร 3. กองการคลัง เปลี่ยนเปน กอง
นโยบายการเงินการคลัง 4. กองสถิติ (เดิมมี 3 แผนก) เปลี่ยนเปน ไมมีแผนก 5. เพิ่ม "กองควบคุมธนาคารและ
ธุรกิจการเงิน" ขึ้นอีก 1 กอง (กองควบคุมธนาคารและการออมสินจากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
แตเดิม) การแบงสวนราชการในครั้งที่ 2 จึงแบงออกเปน 5 กอง ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการกรม แบงเปน 2
แผนก คือ (1) แผนกธุรการ (2) แผนกหองสมุด 2. กองนโยบายการเงินการคลัง 3. กองนโยบายภาษีอากร 4.
กองสถิติ 5. กองควบคุมธนาคารและธุรกิจการเงิน

ครั้งที่ 3
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2519 (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 93 ตอนที่ 160 วันที่ 31 ธันวาคม 2519-ภาคผนวก 4) ไดยกเลิกการแบงสวนราชการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลังตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 260 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2515 โดยที่เห็นเปนการ
สมควรจัดตั้ง "กองวางแผนการคลัง" เพิ่มขึ้นใหมอีก 1 กอง ใหมีหนาที่วิเคราะหและวางแผนการคลัง ติดตาม
ผลงานดานสรรพากร ศุลกากร สรรพสามิต และรายไดอื่นของรัฐ ตลอดจนติดตามงานดานนโยบาย และ
รายจายตางๆ ของรัฐ และไดเปลี่ยนชื่อกองตางๆ ที่มีอยูเดิม เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพงานในปจจุบัน สรุปการ
เปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการในครั้งนี้เปนดังนี้คือ 1. สำนักงานเลขานุการกรม (เดิมมี 2 แผนก) เปลี่ยนเปน
ไมมีแผนก 2. กองนโยบายการเงินการคลัง เปลี่ยนเปน กองเงินกูโครงการ 3. กองควบคุมธนาคารและธุรกิจ
การเงิน เปลี่ยนเปน กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน 4. ตั้งกองวางแผนการคลังขึ้นใหมอีก 1 กอง
การแบงสวนราชการในครั้งที่ 3 จึงแบงออกเปน 6 กอง และจัดลำดับใหม ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการกรม
2. กองเงินกูโครงการ 3. กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน 4. กองนโยบายภาษีอากร 5. กองวางแผนการ
คลัง 6. กองสถิติ
ครั้งที่ 4
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2523 (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 97 ตอนที่ 186 วันที่ 3 ธันวาคม 2523-ภาคผนวก 5) ไดยกเลิกการแบงสวนราชการสำนัก
งานเศรษฐกิจการคลัง ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2519 โดยไดปรับปรุงจัดหนวยงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ใหกระทัดรัดกวาเดิม และรวมงานที่
เกี่ยวของกันเขาดวยกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานของสำนักงานดำเนินไปไดอยางคลองตัวยิ่งขึ้น คือ รวมกองนโยบาย
ภาษีอากร กองวางแผนการคลัง และกองสถิติ เขาดวยกัน เปนกองนโยบายการคลังและภาษีอากร และเปลี่ยนชื่อ
กองบางกองใหเหมาะสมสอดคลองกัน สรุปการเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการในครั้งนี้เปนดังนี้คือ 1. กองเงินกู
โครงการ เปลี่ยนเปน กองนโยบายเงินกู 2. รวมกองนโยบายภาษีอากร กองวางแผนการคลัง และกองสถิติเขา
ดวยกัน เปนกองนโยบายการคลังและภาษีอากร การแบงสวนราชการในครั้งที่ 4 จึงแบงออกเปน 4 กองดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการกรม 2. กองนโยบายการคลังและภาษีอากร 3. กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
4. กองนโยบายเงินกู
ครั้งที่ 5
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2531 (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 105 ตอนที่ 187 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2531-ภาคผนวก 6) โดยไดยกเลิก พระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2523 และไดจัดตั้งกองนโยบายตลาดทุน
เปนกองใหมเพิ่มขึ้นอีก 1 กอง เพื่อใหปฏิบัติงานในสวนของการกำกับและพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยและ
ธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งเปนงานที่มีความจำเปนและสำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การแบงสวนราชการ
ในครั้งที่ 5 จึงแบงออกเปน 5 กองดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการกรม 2. กองนโยบายการคลังและภาษีอากร
3. กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน 4. กองนโยบายเงินกู 5. กองนโยบายตลาดทุน
ครั้งที่ 6
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2536
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 110 ตอนที่ 125 วันที่ 2 กันยายน 2536) โดยยังคงแบงสวนราชการ
ภายในเปน 5 กอง เหมือนครั้งที่ 5

ครั้งที่ 7
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2536 (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 42 ก วันที่ 6 ตุลาคม 2538) ไดมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการในสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลังใหมใหเหมาะสมกับสภาพของงาน โดยแบงออกเปน 8 กองดังนี้ (1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองนโยบายการเงิน และสถาบันการเงิน (3) กองนโยบายการออม และการลงทุน (4) กองนโยบายเงินกู
(5) กองนโยบายภาษี (6) กองนโยบายและวางแผนการคลัง (7) กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(8) ศูนยขอมูลและประมวลผล ตอมาไดมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังใหม
โดยกองนโยบายเงินกูไดแยกออกไปจัดตั้งเปนสำนักบริหารหนี้สาธารณะ อยูในสังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไดมีการปรับปรุง โดยแบงสวนงานภายในออกเปน
14 หนวยงาน ดังนี้ (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) กองนโยบายการเงิน และสถาบันการเงิน (3) กองนโยบายภาษี
(4) กองนโยบายการออม และการลงทุน (5) กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (6) กองนโยบายและวาง
แผนการคลัง (7) กองนโยบายการคลังทองถิ่น (8) กองนโยบายปองปรามและการเงินนอกระบบ (9) ศูนยขอมูล
และประมวลผล (10) สำนักกฎหมาย (11) สำนักงานกองทุนใหความชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแกประเทศเพื่อน
บาน (12) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำตางประเทศ (13) หนวยดำเนินงานโครงการความ
ชวยเหลือจากสถาบันการเงินระหวางประเทศ (14) สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ
ครั้งที่ 8
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545 (ราชกิจจานุเบกษา
เลม 119 ตอนที่ 103 ก (เลมที่1) วันที่ 9 ตุลาคม 2545) ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8ฉ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการดังนี้ (1) สำนักนโยบายการ
คลัง (2) สำนักนโยบายภาษี (3) สำนักนโยบายระบบการเงิน การออม และการลงทุน (4) สำนักนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคและระหวางประเทศ (5) สำนักงานเลขานุการกรม (6) กลุมงานกฎหมาย (7) กลุมงานโครงการความ
ชวยเหลือทางวิชาการจากสถาบันการเงินระหวางประเทศ (8) กลุมงานดำเนินการกองทุนใหความชวยเหลือพัฒนา
เศรษฐกิจแกประเทศเพื่อนบาน (9) กลุมงานดุลยภาพการเงิน การออม และการลงทุน (10) กลุมงานที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและการคลังในตางประเทศ (11) กลุมงานบริหารความเสี่ยงดานการคลัง (12) กลุมงานสงเสริม
ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงการแบงสวนราชการในครั้งนี้ไดเปลี่ยนจากระบบกองมาเปนระบบสำนัก(ขอ 1-4)
และเพิ่มกลุมงาน7 กลุมงาน โดยขึ้นตรงกับผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ขอ 8.6-8.12) และมีการ
โอนศูนยขอมูลและประมวลผลไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โอนงานกองนโยบายเงินกูไ ปผนวกกับงานที่
เกี่ยวของกับการกูเงินในประเทศของกรมบัญชีกลาง จัดตั้งเปนสำนักงานบริหารหนิ้สาธารณะ และโอนงานที่
เกีย่ วของกับการปองปรามการเงินนอกระบบ จากฝายนโยบายปองปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจการเงิน กอง
นโยบายการเงินและสถาบันการเงินไปสังกัดสำนักปลัดกระทรวงการคลัง

ครั้งที่ 9
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง พ.ศ.2551 ซึ่งไดประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษาประเภท ก ฉบับกฎษฎีกา เลมที่ 125 ตอนที่ 22 ก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ไดมีการแบงสวนราชการของ สศค.
ดังนี้ (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) สำนักกฎหมาย (4) สำนักนโยบายการคลัง
(5) สำนักนโยบายการออมและการลงทุน (6) สำนักนโยบายภาษี (7) สำนักนโยบายระบบการคุมครอง
ผลประโยชนทางการเงิน (8) สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (9) สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
(10) สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (11) กลุมพัฒนาระบบบริหาร (12) กลุมตรวจสอบภายใน (13)
กลุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในตางประเทศ ตอมา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 สศค. ไดออกคำสั่ง สศค.
ที่ 209/2552 จัดตั้งศูนยบริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ (ศวบ.) ขึ้นเปนการภายในอีกหนวยงานหนึ่ง
โดยไดเกลี่ยบุคลากรบางสวนจากสำนักงานเลขานุการกรม สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายการคลัง
และสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ มาปฏิบัติราชการในหนวยงานนี้
ครั้งที่ 10
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งไดประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาเลม 129 ตอนที่ 56 ก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ไดมีการแบงสวนราชการของ สศค. ดังนี้ (1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) สำนักกฎหมาย (4) สำนักนโยบายการคลัง (5) สำนักนโยบายการออมและการ
ลงทุน (6) สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน (7) สำนักนโยบายภาษี (8) สำนักนโยบายระบบการ
คุมครองผลประโยชนทางการเงิน (9) สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (10) สำนักนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค (11) สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (12) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(13) กลุมตรวจสอบภายใน (14) กลุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในตางประเทศ
ครั้งที่ 11
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2565 ซึ่งไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
เลม 139 ตอนที่ 48 ก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ไดมีการแบงสวนราชการของ สศค. ดังนี้ (1) สำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองกฎหมาย (3) กองนโยบายการคลัง (4) กองนโยบายการออมและการลงทุน (5) กองนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน (6) กองนโยบายภาษี (7) กองนโยบายระบบการคุมครองผลประโยชนทางการเงิน (8) กอง
นโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน (9) กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (10) กองนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ (11) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ (12) กลุมตรวจสอบภายใน (13) กลุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง
ในตางประเทศ (14) กลุมพัฒนาระบบบริหาร

