
และให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
• กองกลาง
• กองบรรณสารและห้องสมุด
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ส านักจัดหาและบริหารทรพัย์สิน
• สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
• ส านักนโยบายและแผน
• ส านักบริหารการคลัง
• ส านักบริหารบุคคล

ส านักงานปลัดกระทรวง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที ่ส านักงานปลดักระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับ
การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อเสนอแนะรฐัมนตร ีเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
3) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน
4) จัดสรรและบริหารทรพัยากรของกระทรวง เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์
5) ประสานการปฏิบัติงาน รวมทั้งการก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกระทรวง
7) พัฒนาบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
8) ประสานการบรหิารราชการและปฏิบัติงานท่ีอยู่ในอ านาจหนา้ที่ของกระทรวงในต่างประเทศ
9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
10) ดูแลการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ 
สถานกงสุล ส านักงาน และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศไทยในต่างประเทศ
11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

• กลุ่มตรวจสอบภายใน
• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
• ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
• คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การสหประชาชาติ
• คณะทูตถาวรไทยประจ าอาเซยีน
• สถานเอกอัครราชทูต
• สถานกงสุลใหญ่

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2565



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง

ส านักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี 
ของส านักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง

2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวง

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

2) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง

3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง

2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ

3) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจรติ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

4) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรือน
5) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม 3) และ 4) 

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
กับส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

6) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม 
เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565



กองกลาง

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) บริหารและปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานปลัดกระทรวง

และของกระทรวง
2) บริหารและปฏิบัติงานถุงเมล์การทูตของกระทรวง

และของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
3) ควบคุมและด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

ในเขตพื้นท่ีของกระทรวง
4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ การประสานงาน

ในกิจกรรมงานพระราชพิธีและวันส าคัญที่กระทรวงเข้าร่วม 
รวมทั้งงานเลขานุการของส านักงานปลดักระทรวง

5) ประสานการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงกับสถานเอกอัครราชทูต 
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ าอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ และสถานกงสุลใหญ่

6) บริหารงานท่ัวไปของส านักงานปลดักระทรวงและของกระทรวง 
ซึ่งมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานใดในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ การใช้ประโยชน์ 

และการวางระบบการจัดเก็บเอกสารกลาง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกระทรวง
และจัดหาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์
ในการค้นคว้า

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย

กองบรรณสารและห้องสมุด

ส านักงานปลัดกระทรวง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกระทรวง
2) พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกระทรวง
3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และฝึกอบรมทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่หน่วยงานและบุคลากรของกระทรวง
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย



ส านักงานปลัดกระทรวง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง (ต่อ)

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

ให้มีขีดความสามารถในการแขง่ขันกับบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศในนานาประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ด าเนินการให้การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการทูต การต่างประเทศ การเจรจา 
และการกงสุลให้แก่นักการทูตไทย

3) ด าเนินการให้การฝึกอบรมและสอนภาษาต่างประเทศ และทักษะการสื่อสารที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารงานและด้านการต่างประเทศ
ของข้าราชการทุกสายงานท้ังภายในส่วนกลางและส านักงานในต่างประเทศ

4) ด าเนินการทดสอบ คัดเลือกผู้สมัครรับทุน และฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศส าหรับผู้รบัทุน
ต่างประเทศ

5) เป็นหน่วยงานกลางของรัฐบาลไทยในการให้การฝึกอบรมข้าราชการไทยและคู่สมรส
ที่จะไปประจ าการในตา่งประเทศ

6) ด าเนินการศึกษาวิจัยในทางยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
7) เผยแพร่ความรู้ด้านการทูต และด้านการต่างประเทศให้แก่สาธารณชน
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะ วางแผน และติดตามประเมินผลการจัดหา

และบริหารทรัพย์สินของกระทรวงทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจดัหาและบรหิารทรัพย์สนิ
ของกระทรวงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ส านักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง (ต่อ)

ส านักงานปลัดกระทรวง

ส านักบริหารการคลัง

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและก าหนดยุทธศาสตร์การบรหิาร

การเงิน การบัญชี และงบประมาณของกระทรวง 
งบประมาณบูรณาการ เงินนอกงบประมาณ 
และการตรวจสอบโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

2) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณของกระทรวง งบประมาณบูรณาการ 
เงินนอกงบประมาณ และการตรวจสอบโครงการ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักบริหารบุคคล

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) เสนอแนะและก าหนดยุทธศาสตร์การบรหิาร

บุคคลของกระทรวง
2) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอ านาจ

หน้าท่ีของกระทรวง
3) เสนอแนะการจัดโครงสร้างบุคลากรและแนวทาง

การบริหารบุคคลของไทยที่ประจ าการ
ในต่างประเทศ

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส านักนโยบายและแผน

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้
1) เสนอแนะและก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย

ด้านการต่างประเทศ และนโยบายบริหารงาน
ของกระทรวง

2) จัดท าแผนแม่บทของกระทรวง ประสาน ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง

3) ประสานภารกิจการบรหิารราชการในตา่งประเทศ
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565



สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ าองค์การสหประชาชาติ

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ

2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกงสุล ตลอดจน
ดูแล ปกป้อง และคุ้มครองผลประโยชน์
ของประเทศไทยและคนไทยในประเทศ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

3) ด าเนินการเกี่ยวกับการรายงานสภาวการณ์
และพัฒนาการทางการคา้ เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมในประเทศท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบมายังกระทรวง

4) ก ากับและดูแลการปฏิบัติงานของสถาน
กงสุลกิตติมศักดิ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกงสุล 

ตลอดจนดูแล ปกป้อง และคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของประเทศไทย
และคนไทยในประเทศท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบ

2)  ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และรายงานสภาวการณ์ 
ทางการค้า เศรษฐกิจ สังคม และ  
วัฒนธรรมในประเทศท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบมายังกระทรวง

3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการดแูล ปกป้อง 

และคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทย
ในองค์การระหว่างประเทศอื่นนอกจาก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียน

2) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ
ของสหประชาชาติ และรายงาน
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์
ระหว่างประเทศท่ีน าเข้าสู่การพิจารณา
ของสหประชาชาติมายังกระทรวง

3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวง

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง (ต่อ)

คณะผู้แทนถาวรไทย
ประจ าอาเซียน

มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการเกี่ยวกับการดแูล ปกป้อง

และคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทย
ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียน

2) ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย     
ตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 
และรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 
สถานการณ์ระหว่างประเทศที่น าเข้า  
สู่การพิจารณาของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
มายังกระทรวง

3)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565


