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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลดักระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์  และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน  จัดสรรทรัพยากร  และบริหารราชการทั่วไป 
ของกระทรวง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี  สําหรับใช้ในการกําหนดนโยบาย  
เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
(๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 
(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อใหเ้กิดการประหยัด  คุ้มค่าและสมประโยชน์ 
(๕) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมท้ังประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวง 
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(๗) ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกระทรวงใน
ต่างประเทศ 

(๘) ส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับ  ดูแล  และพัฒนาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใน 
ส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยแร่  กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองตรวจราชการ 
 (๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๕) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๖) สํานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  

เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
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(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
เพื่อทําหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง   
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน   เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓ )  และ  (๔ )   

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวง 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวง  และงานช่วยอํานวยการ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) กลั่นกรองและเสนอความเห็นทางวิชาการ  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวง 
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(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล  กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  
และผลงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอาํนาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมาย  กฎ  และระเบียบที่เก่ียวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง  ตลอดจนให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวง  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  งานคดีอื่น  และงานเปรียบเทียบปรับที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง   

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนากฎหมาย  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องและ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่ 
และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อดําเนินการ
พิจารณาเสนอความเห็นด้านกฎหมาย  และกฎ  ระเบียบ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองตรวจราชการ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีของกระทรวง  และแผนการตรวจ

ราชการแบบบูรณาการ 
(๒) สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจําปีของกระทรวง   

และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(๓) ประสานการตรวจราชการกับหน่วยรับตรวจ  และจัดทําข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการตรวจราชการ

เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(๔) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ

ของส่วนราชการ 
(๕) วิเคราะห์และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและแผนงาน 

ในระดับภูมิภาค 
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(๖) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
(๗) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการ  การบริหารจัดการ  ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงและส่วนภูมิภาค 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการประกอบการอุตสาหกรรมและประสานงาน 

การแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน  รวมทั้งรับแจ้งเหตุภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินอันเกิดจากการประกอบการ
อุตสาหกรรม 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  จัดทําแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) จัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  

ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน  โครงการ  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรม 

(๓) จัดทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกระทรวง 

(๔) จัดวางระบบ  พัฒนา  ประสานนโยบายและแผนงาน  และโครงการของสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด  และหน่วยงานในต่างประเทศในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวง 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะนโยบาย  และจัดทําแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ศึกษา  พัฒนา  ออกแบบ  และจัดการระบบฐานข้อมูล  ระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย 

การส่ือสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ  รวมทั้งเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม   
และสนับสนุนระบบการบริหารงานของกระทรวง 

(๓) รวบรวมข้อมูล  จัดทําสถิติข้อมูล  ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์ 
และบ่งชี้ทิศทางการดําเนินงานในอนาคต 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๑๒ สํานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นตัวแทนของกระทรวงในการติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี

กับหน่วยงานในต่างประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องกับวงการอุตสาหกรรม 
(๒) เป็นสื่อกลางและช่วยอํานวยความสะดวกในการจัดหาข้อมูลข่าวสาร  นัดหมาย  พบปะ  

เจรจา  จัดประชุม  ดูงาน  หรือเชิญชวนผู้ประกอบการจากต่างประเทศ  เพื่อให้มาลงทุนในประเทศไทย  
หรือเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจไปในประเทศที่รับผิดชอบ 

(๓) ศึกษา  รวบรวม  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
ที่รับผิดชอบ  วิเคราะห์  และรายงานสถานภาพและความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมทั้งด้านนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ  ของรัฐ  ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมในประเทศนั้นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของไทย 

(๔) แสวงหาช่องทางและโอกาสท่ีจะส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยเพื่อประกอบ 
การพิจารณาของผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะไปประกอบธุรกิจในประเทศน้ัน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  มีหน้าที่และอํานาจ  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมท้ังประสานและสนับสนุน

การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  กํากับ  ดูแล  การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมาย

ว่าด้วยแร่  กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องในส่วนภูมิภาค   

(๓) จัดทําแผน  ส่งเสริม  และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  รวมทั้ง
ประสานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๕) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้ กับ
ผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
และหน้าที่และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงอุตสาหกรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอํานาจ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



บทบาทภารกิจและการจัดแบงงานภายใน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

(มติ อ.ก.พ. สปอ. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560)








