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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์

และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน  จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจํา
ทั่วไปของกระทรวง  เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี  เพื่อใช้ในการกําหนดนโยบาย  
เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง 
(๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 
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(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 
(๕) ประสานการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการกํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดของกระทรวง 
(๗) พัฒนาบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๘) ประสานการบริหารราชการและปฏิบัติงานที่อ ยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง   

ในต่างประเทศ 
(๙) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๑๐) ดูแลการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต  คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ  

คณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ  สถานกงสุล  สํานักงาน  และ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศไทยในต่างประเทศ 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กองกลาง 
(๒) กองบรรณสารและห้องสมุด 
(๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 
(๕) สํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน 
(๖) สํานักนโยบายและแผน 
(๗) สํานักบริหารการคลัง 
(๘) สํานักบริหารบุคคล 
(๙) คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

(๑๐) คณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๑๑) สถานกงสุลใหญ่  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๑๒) สถานเอกอัครราชทูต  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง  เสนอต่อปลัดกระทรวง 
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(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

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

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวง   
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารและปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง 
(๒) บริหารและปฏิบัติงานถุงเมล์การทูตของกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๓) ควบคุมและดําเนินการต่าง ๆ  เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของกระทรวง 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ  การประสานงานในกิจกรรมงานพระราชพิธี 

และวันสําคัญที่กระทรวงเข้าร่วม  รวมทั้งงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
(๕) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงกับสถานเอกอัครราชทูต  คณะผู้แทนถาวรไทย

ประจําสหประชาชาติ  คณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ  และสถานกงสุลใหญ่ 
(๖) บริหารงานท่ัวไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง  ซึ่งมิได้กําหนดให้เป็น

อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองบรรณสารและหอ้งสมุด  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ  การใช้ประโยชน์  และการวางระบบการจัดเก็บเอกสารกลาง

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
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(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานห้องสมุดของกระทรวงและจัดหาข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อประโยชน์
ในการค้นคว้า 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทาํแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 
(๒) พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงาน 

และบุคลากรของกระทรวง 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศในนานาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๒) ดําเนินการให้การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการทูต  การต่างประเทศ   
การเจรจา  และการกงสุลให้แก่นักการทูตไทย 

(๓) ดําเนินการให้การฝึกอบรมและสอนภาษาต่างประเทศ  และทักษะการสื่อสารที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติราชการ  รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานและด้านการต่างประเทศ 
ของข้าราชการทุกสายงานทั้งภายในส่วนกลางและสํานักงานในต่างประเทศ 

(๔) ดําเนินการทดสอบ  คัดเลือกผู้สมัครรับทุน  และฝึกอบรมภาษาต่างประเทศสําหรับ 
ผู้รับทุนต่างประเทศ 

(๕) เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลไทยในการให้การฝึกอบรมข้าราชการไทยและคู่สมรส 
ที่จะไปประจําการในต่างประเทศ 

(๖) ดําเนินการศึกษาวิจัยในทางยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(๗) เผยแพร่ความรู้ด้านการทูต  และด้านการต่างประเทศให้แก่สาธารณชน 
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(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ สํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะ  วางแผน  และติดตามประเมินผลการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวง 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของกระทรวงทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักนโยบายและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตร์  นโยบายด้านการต่างประเทศ  และนโยบายบริหารงาน

ของกระทรวง 
(๒) จัดทําแผนแม่บทของกระทรวง  ประสาน  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๓) ประสานภารกิจการบริหารราชการในต่างประเทศ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สาํนักบริหารการคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารการเงิน  การบัญชี  และงบประมาณ 

ของกระทรวง  งบประมาณบูรณาการ  เงินนอกงบประมาณ  และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และงบประมาณของกระทรวง  งบประมาณบูรณาการ  
เงินนอกงบประมาณ  และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ สํานักบริหารบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารบุคคลของกระทรวง 
(๒) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
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(๓) เสนอแนะการจัดโครงสร้างบุคลากรและแนวทางการบริหารงานบุคคลของไทยที่ประจําการ 
ในต่างประเทศ 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการดูแล  ปกป้อง  และคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทย 

ในองค์การระหว่างประเทศอื่นนอกจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 
(๒) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  ของสหประชาชาติ  และรายงานความเคลื่อนไหว

เก่ียวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่นําเข้าสู่การพิจารณาของสหประชาชาติมายังกระทรวง 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ คณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการดูแล  ปกป้อง  และคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทย 

ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 
(๒) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

หรืออาเซียน  และรายงานความเคล่ือนไหวเก่ียวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่นําเข้าสู่การพิจารณา
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมายังกระทรวง   

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๑๗ สถานกงสุลใหญ่  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกงสุล  ตลอดจนดูแล  ปกป้อง  และคุ้มครองผลประโยชน์ 

ของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์ทางการค้า  

เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบมายังกระทรวง 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๘ สถานเอกอัครราชทูต  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่อยู่ใน 

ความรับผิดชอบ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกงสุล  ตลอดจนดูแล  ปกป้อง  และคุ้มครองผลประโยชน์ 

ของประเทศไทยและคนไทยในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการรายงานสถานการณ์และพัฒนาการทางการค้า  เศรษฐกิจ  สังคม  

และวัฒนธรรมในประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบมายังกระทรวง 
(๔) กํากับและดูแลการปฏิบัติงานของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๙ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ  เร่ือง  การกําหนดส่วนราชการตามกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  พ .ศ .  ๒๕๕๐  ลงวันที่   
๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๒  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศตามข้อ  ๓  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๒)  แล้วแต่กรณี   
ใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการต่างประเทศ  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


