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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ หารราชการแผ น ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ให สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง มี ภ ารกิ จ เกี่ ยวกั บ การเสนอแนะและออกแบบ
นโยบายและมาตรการดานการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่มีคุณภาพและเชิงรุกตอกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแขงขัน และ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ังยืน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารที่มีม าตรฐาน 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 และดําเนิน การเกี่ยวกับความรวมมือทางดานการเงิน
การคลังระหวางประเทศ และกับองคการระหวางประเทศ เพื่อใหเปนไปตามขอผูกพันระหวางประเทศ
และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
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 ใหมีกลุม พัฒนาระบบบริหาร 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
ขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๖ ในสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ให มี ก ลุ ม ที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และการคลั ง
ในตางประเทศ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของสํานักงาน รับผิดชอบงานขึ้น ตรงตอผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูแทนประเทศไทยในการประชุมประจําปสภาผูวาการธนาคารโลก กองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ สมาคมพัฒนาการระหวางประเทศ บรรษัทเงินทุนระหวางประเทศ สถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ และองคการระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) เปนผูแทนกระทรวงในคณะผูแทนไทยในการเจรจาสัญญาเงินกู สัญญาค้ําประกัน และ
เอกสารอื่น ที่เกี่ยวของกับการกูเงินของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจากรัฐบาลตางประเทศ สถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ และสถาบันการเงินเอกชน ตามที่ไดรับมอบหมาย
(๓) เป น ผู แ ทนประเทศไทย กระทรวง หรื อ ส ว นราชการอื่ น ในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตาง 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
ยานพาหนะของสํานักงาน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการเสริมสราง
วินัย และรักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุดของสํานักงาน
(๖) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของสํานักงาน
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลตามแผนดังกลาว
(๒) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
(๓) พัฒนางานสารสนเทศด านเศรษฐกิ จการคลัง โดยเปน ศูน ยก ลางในการจัดทํา ระบบ
ฐานขอมูลและคลังขอมูลดานเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจระหวางประเทศ การเงินและการคลังของ
รัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔) เป น ศู น ย ก ลางในการให บ ริ ก าร ประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ข อ มู ล สารสนเทศ
ของสํานักงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกสแกหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน
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(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๙ สํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนิน การยกราง ปรับปรุ งแกไข ยกเลิกกฎหมาย ระเบีย บ คํา สั่ง ประกาศ หรื อ
นิติกรรมสัญญาตาง ๆ ในดานการเงิน การคลัง ภาษีอากร การออม การลงทุน และการเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวของ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(๓) ดํา เนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห ก ฎหมายในด า นการเงิ น การคลั ง ภาษี อ ากร การออม
การลงทุน และการเศรษฐกิจ เพื่อวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะความเห็นทางกฎหมายในดานการเงิน การคลัง ภาษีอากร
การออม การลงทุน และการเศรษฐกิจที่เกี่ยวของแกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๐ สํานักนโยบายการคลัง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังภาครัฐ เฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจทั้งดาน
รายได รายจายสาธารณะ การบริหารดุลงบประมาณการบริหารทรัพยสิน และหนี้สาธารณะ
(๒) ติ ด ตาม วิ เ คราะห ประเมิ น และรายงานภาวะรายได รายจ า ย ดุ ล งบประมาณ
การบริหารทรัพยสิน หนี้สาธารณะ และภาพรวมฐานะการคลังภาครัฐตามระบบสากล เฉพาะในสวน
ที่เกี่ยวกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการดําเนินนโยบายและมาตรการกึ่ง
การคลังของรัฐ และภาระผูกพันทางการคลัง
(๓) วางแผนดานการคลังและจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการคลังของกระทรวงใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงานของแผนดังกลาว
(๔) เสนอแนะกฎเกณฑและแนวทางในการรักษาวินัยทางการคลัง การกําหนดกรอบความ
ยั่งยืนทางการคลัง การติดตามประเมินผลและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง
และการจัดทําและพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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(๕) จัดทําขอมูลดานการคลังภาครัฐ ขอมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยงทางการคลัง และขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนิน นโยบายดานการคลัง เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อใชในการประชาสัมพันธและเผยแพร
(๖) เสนอแนะและออกแบบนโยบายด านการคลัง ทอ งถิ่ น ให สอดคลอ งกั บนโยบายการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๑ สํานักนโยบายการออมและการลงทุน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการระดมเงินออม การพัฒนา
สถาบันการออม และเครื่องมือการออมรูปแบบตาง ๆ
(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบายดานการลงทุน ทั้งการลงทุนจากตางประเทศ และการ
ลงทุนของคนไทยในตางประเทศ รวมทั้งประสานงานดานการลงทุนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดทุนเพื่อให
ไดม าตรฐานสากล รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหมีการดําเนิน การ
ตามแผนอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
(๔) วิเคราะหและประเมิน ความตองการในการลงทุน และศักยภาพในการสะสมเงินออม
ในภาพรวม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายในการบริหารเงินออม
(๕) จัดทํ าและพัฒ นาระบบฐานขอ มูลด านการออม การลงทุน และตลาดทุ น รวมทั้ง การ
วิเคราะหสถานการณที่ เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมและเปน ฐานขอ มูลใหกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๒ สํานักนโยบายภาษี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะ ออกแบบนโยบาย และกําหนดกลยุทธและมาตรการเพื่อ
ปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่นของรัฐ รวมทั้งเสนอแนะการจัดเก็บภาษี
อากรประเภทใหม
(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
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(๓) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานภาษีอากรใหครบถวนทันสมัยครอบคลุมขอมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการวิเคราะหนโยบายภาษีอากรที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทําบทวิเคราะห
และรายงานเกี่ยวกับขอมูลภาษีอากรเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยดานการคลัง
(๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหความเห็น และตอบขอหารือและขอรองเรียนเกี่ยวกับนโยบาย
ภาษีอากรแกหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชน
(๕) เผยแพรความรูดานภาษีอากรแกประชาชน
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๓ สํ า นั ก นโยบายระบบการคุ ม ครองผลประโยชน ท างการเงิ น มี อํ า นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการสงเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันภัยและการบริหารเงินลงทุน รวมทั้งการประกันภัยตอ ใหมีความมั่นคง สามารถแขงขันได
และมีมาตรฐานทั้งในดานระบบการเงินและการบัญชี และดานการกํากับดูแลที่ดี
(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบายในการส งเสริม การคุม ครองผูมีสิทธิ ประโยชนตาม
สัญญาประกันภัย และการสรางหลักประกันดานรายไดใหแกประชาชนดวยระบบประกันภัย
(๓) เสนอแนะและออกแบบนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันสินเชื่อเพื่อ
ที่อยูอาศัย เพื่อใหการคุมครองสิทธิประโยชนตามสัญญาประกันสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยมีประสิทธิภาพ
(๔) ติดตามภาวะการประกัน ภัย และประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเสนอแนะนโยบายในการกํากับดูแ ลระบบการประกันภัย
ใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
(๕) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการพั ฒนาระบบการดูแ ล
ผลประโยชนของคูสัญญาตามสัญญาดูแลผลประโยชน ใหมีความมั่นคงและไดมาตรฐานสากล
(๖) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการคุมครองเงินฝากในสถาบัน
การเงิน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก
(๗) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในการส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ประสิทธิภาพของระบบการเงินฐานราก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๔ สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการในดานระบบการเงิน และระบบ
สถาบันการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการคลังและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
(๒) เสนอแนะและออกแบบนโยบายการพัฒนาระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน
(๓) วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือทางการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ
(๔) ติด ตามและดู แ ลการดํ า เนิ น งานของสถาบั น การเงิ น โดยประสานงานกั บ ธนาคาร
แหงประเทศไทยและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) เสนอแนะและออกแบบนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามและดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินตามนโยบาย
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๕ สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและออกแบบนโยบายดานเศรษฐกิจมหภาค โดยสรางเครือขายเพื่อประสาน
การจัดทํานโยบายกับองคกรในภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๒) ติดตาม ศึกษา และวิเคราะหประเด็น ปญหา ปจจัยเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก ประเมิน ผลกระทบ และจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะหประเด็น สําคั ญ
ทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง รวมทั้งนําเสนอขอมูลเศรษฐกิจไทยในการประชุมทั้งในประเทศและเวที
ระหวางประเทศ
(๓) พัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคใหสอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจและใชเปน
เครื่องมือในการประมาณการเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว
(๔) จัดทําและพัฒนาฐานขอมูลดานเศรษฐกิจมหภาคในสวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง
เพื่อวิเคราะหสถานการณเศรษฐกิจและนัยเชิงนโยบายเสนอตอกระทรวงการคลัง
(๕) ประชาสัมพันธ และจัดทําสื่อเผยแพรขอมูลสถานการณเศรษฐกิจไทย ผลการประมาณ
การเศรษฐกิจไทย และผลการศึกษาวิเคราะหเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ เพื่อสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองตอสาธารณชนและสถาบันที่ทําหนาที่ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทย
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(๖) สง เสริ ม ให มี เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู แ ละความคิ ด เห็ น ในประเด็ น ทางเศรษฐกิจ และ
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน
(๗) ดําเนินเกี่ยวกับการขยายฐานการลงทุน เพื่อสนับสนุนใหมีการลงทุนจากตางประเทศ
และการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๖ สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห เสนอแนะและออกแบบนโยบายและกลยุทธ เพื่อกําหนดทาทีและ
มาตรการดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ และดานการเงินการคลัง ใหเปนไปตามขอผูกพันและความ
ตกลงระหวางประเทศ รวมทั้งเขารวมการเจรจาระหวางประเทศ
(๒) จัดทําแผนการลดภาษีอากรตามขอผูกพันและความตกลงระหวางประเทศ รวมทั้งศึกษา
วิเคราะหแ ละเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนการดําเนิน การตามขอผูกพันและความตกลงระหวาง
ประเทศ โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) เป น ศู น ย ข อมู ลและเผยแพร ผ ลงานวิจั ย และการดํ าเนิ น การภายใต ก รอบความตกลง
ระหวา งประเทศเกี่ยวกับ การเปด เสรีทางการคา และกรอบความรว มมื อระหว างประเทศในสว น
ที่เ กี่ย วกับ กระทรวงการคลั ง รวมทั้ งประสานงานด านเศรษฐกิ จ กับ หนว ยงานและสถาบัน ต าง ๆ
ในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนองคการระหวางประเทศและสถาบันการเงินระหวางประเทศ
(๔) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํานโยบายเพื่อสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจการเงินและ
การคลังกับประเทศเพื่อนบาน อนุภูมิภาคลุม แมน้ําโขง และกลุม เศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคอื่น
รวมทั้งเขารวมการเจรจาเกี่ยวกับความรวมมือดังกลาว
(๕) ปฏิ บั ติ ง านในฐานะเป น หน ว ยระวั ง ภั ย ของประเทศไทย ในการจั ด ทํ า และพั ฒ นา
ฐานขอมูลเชิงวิเคราะหดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ รวมทั้งระบบระวังภัยและสัญญาณเตือนภัยทาง
เศรษฐกิจ
(๖) ศึกษาและวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการที่รับความชวยเหลือจากสถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ ตลอดจนกํากับดูแลและใหคําปรึกษาการดําเนิน โครงการดังกลาวของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของสถาบันการเงินที่ใหความชวยเหลือ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

(๗) เปน ศูน ยกลางของกระทรวงในการประสานงานกับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

