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ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง โครงสรางการแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ในสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
เพื่อใหการดําเนิน การเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของกระทรวงคมนาคม เปน ไปตามมาตรา ๗
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กระทรวงคมนาคมจึงประกาศโครงสราง
การแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่ของสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม ดังนี้
๑. สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหวางกระทรวง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวบรวมขอมูลและวิเคราะหกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอตอรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็น
ประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
(๒) สนับ สนุน การทํางานของรั ฐ มนตรี ใ นการดํ าเนิ น งานทางการเมืองระหวางรัฐ มนตรี
คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน
(๓) ประสานงานการตอบกระทู ชี้แจงญัตติ รางพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
(๔) ดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียน หรือรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี
(๕) ปฏิบัติก ารอื่น ใดตามที่กฎหมายกํา หนดให เปน อํา นาจหนาที่ของสํานั กงานรั ฐ มนตรี
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่
๑.๑ งานบริหารทั่วไปมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุมของ
รัฐมนตรี งานบริหารทั่วไป และชวยอํานวยการของสํานักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๑.๒ กลุมงานประสานการเมืองมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประสานนโยบายระหวางกระทรวง
และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ ชี้แจงทําความเขาใจและใหขอมูลแก
สื่อมวลชน รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และงานรับขอรองเรียนหรือรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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๑.๓ กลุม งานสนับสนุ น วิช าการมีอํานาจหนา ที่เกี่ยวกั บการประสานงาน วิ เคราะห
กลั่นกรอง และใหความเห็น แกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี ศึกษาและวิเคราะห
สถานการณ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒. สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการเปนศูนยกลางการบริหาร
ของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร แปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากร
ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัม ฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง เพื่อเปน ศูนยการบริหารราชการของ
กระทรวง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
(๓) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติการ
(๔) ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนสงและจราจร
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวรองทุกข
(๖) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ขอมูลขาวการขนสงและจราจร
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบงสวนราชการและอํานาจหนาที่
๒.๑ กลุมงานที่รายงานตรงตอปลัดกระทรวง
๒.๑.๑ กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) จัดระบบการประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกรม เพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับขอมูลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในระดับกรมและใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
เพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแลและพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการตามหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(๒) วิเคราะหและเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและขอบเขต
ของแผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายในระดับกรม พรอมทั้งสรุปเปนแผนการตรวจสอบ
ในภาพรวมของกระทรวง โดยใหครอบคลุม งาน/โครงการที่สําคัญเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจนประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกรม
ในกรณีตองปรับแผนการตรวจสอบใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(๓) ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการที่มีความสําคัญ
ตอผลสําเร็จของนโยบาย หรืองาน/โครงการที่ไดรับนโยบายใหติดตาม กํากับ ดูแลเปนกรณีพิเศษ หรือ
งาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง หรือที่มีสัญญาณบอกเหตุ วาจะเกิด ความเสียหายตอราชการ ตามที่
ปลัดกระทรวง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
(๔) ดําเนินการเรงรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งาน/โครงการ
ของผูตรวจสอบภายในระดับกรม ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ
(๕) ประมวลและวิเคราะหรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในระดับกรม
และสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประโยชน
ในการกํากับ ดูแลและการติดตามประเมินผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(๖) ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ และใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับระบบตรวจสอบภายใน
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประชาสัมพันธ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ
และผูที่เกี่ยวของ
(๘) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง และ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
๒.๑.๒ กลุมตรวจสอบภายในมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
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(๑) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน
การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานอื่น ๆ ของสวนราชการใหเปนไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน
และการใชทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง
แกไขเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ
เพื่อปองปรามมิใ หเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินตาง ๆ ของ
ทางราชการ
(๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ
เพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ
(๕) ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการประชุมรวมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ขอจํากัดและปญหาตาง ๆ ที่ตรวจพบ
รวมทั้งหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไขรวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของสวนราชการบรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) ในกรณีที่หวั หนาสวนราชการเห็นชอบใหวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมารวม
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผูรับจาง ระยะเวลาดําเนินการ
และผลงานที่คาดหวังจากผูรับจาง รวมทั้งขอเสนอโครงการของผูรับจางใหคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาใหความเห็น และขอ เสนอแนะกอ นเสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติใ หวาจา ง
ผูเชี่ยวชาญตอไป
(๗) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป
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๒.๑.๓ กลุมพัฒนาระบบบริหารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร
ในการพัฒนาระบบบริหารภายในกรม/กระทรวง ใหสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางสวนราชการ การปรับกลไก
วิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของขาราชการ ระบบบุคลากรภายในกรม/กระทรวง และ
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมคานิยมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
(๒) ติดตามและประเมิ น ผลและจัด ทํารายงานเกี่ยวกั บการพัฒ นาระบบบริหาร
ราชการในกรม/กระทรวง
(๓) ประสานและดําเนินการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ และหนวยงานภายใน
กรม/กระทรวง เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการบรรลุตามวัตถุประสงค
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑.๔ กลุมพัฒนาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารและติดตามการดําเนินโครงการดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาระบบ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
(๒) ประสานงานระหว างส วนราชการและรัฐ วิสาหกิจ ในสั งกัด กระทรวงและ
ภาคเอกชนเพื่อผลักดันใหเกิดการใหบริการการขนสง
(๓) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบการขนส ง ต อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบเพื่ อ สนั บ สนุ น
โลจิสติกสของประเทศ
(๔) เสนอแนะการวิจัยและพัฒนา สนับสนุนทางดานวิชาการเกี่ยวกับการนํานโยบาย
การพัฒนาการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบไปสูการปฏิบัติ
(๕) ศึกษา วิเคราะห และนําเสนอขอมูลสารสนเทศดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
แกผูบริหารและผูวางแผนการขนสงและโลจิสติกส รวมทั้งการเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลสูสาธารณะ
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(๖) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบแหงชาติ
(๗) เป น ศู น ย ก ลางของกระทรวงคมนาคมในการดํ า เนิ น การตามนโยบายและ
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ รวมถึงกลยุทธหรือยุทธศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ
ซึ่งกระทรวงคมนาคมเปนเจาภาพหลัก
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๒.๒ กองกลางมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดํา เนิน การเกี่ ยวกั บงานบริ ห ารทั่ ว ไปและปฏิ บัติ ง านสารบรรณของสํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงและของกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติงานหองสมุด
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๓) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๓ กองการเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๒) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๔ กองคลังมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุที่อยู
ในอํานาจหนาที่ของกระทรวง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
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๒.๕ กองกิจการระหวางประเทศมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ติดตอและประสานงานกับหนวยงานหรือองคการตางประเทศดานความรวมมือและ
ความชวยเหลือทางดานการขนสงและจราจร รวมทั้งเปนศูนยประสานงานกับองคการระหวางประเทศ
และการจัดประชุมระหวางประเทศตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒) เสนอความเห็นและรวมดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายระหวาง
ประเทศและความตกลงระหวางประเทศดานการขนสง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๖ กองตรวจราชการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๗ กองนิติการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวง
(๒) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานด านนิติกรรมและสั ญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง เวนแตงานคดีอุทธรณ
เงินคาทดแทน
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๘ กองแผนงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํานโยบายและแผนงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง
(๒) ศึกษา วิเคราะห และจัดทํางบประมาณ เสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําป
รวมทั้งประสานและติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
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๒.๙ กองสารนิเทศมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของกระทรวง
รวมทั้งปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดเพื่อประชาสัมพันธงาน
ของกระทรวงคมนาคมในภาพรวม
(๒) วางแผนและดําเนินการรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลงานของกระทรวง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑๐ กองอุทธรณเงินคาทดแทนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ แ ละงานคดี เ งิ น ค า ทดแทน รวมทั้ ง
การดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ประสานการใชประโยชนในอสังหาริมทรัพยของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
(๓) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑๑ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวง
(๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนําหรือฝกอบรม
การใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ชลอ คชรัตน
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

