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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑/๑) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๑๑/๑) อํานวยการ บูรณาการ และเป็นศูนย์กลางของกระทรวงในการประสานงานด้านการข่าว
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมถึงการข่าวที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ”
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของ ก. ราชการบริหารส่วนกลาง ของข้อ ๓
แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๖/๑) ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๕/๑ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
“ข้อ ๕/๑ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
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และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๒) ประสานงาน เร่ ง รั ด และกํ า กั บ ให้ ส่ ว นราชการในสั ง กั ด กระทรวงดํ า เนิ น การตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๕) ประสานงาน เร่ง รัด และติด ตามเกี่ย วกับ การดํา เนิน การตาม (๓) และ (๔)
และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทํ า รายงานการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓
“ข้อ ๑๑/๑ ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อํ า นวยการ ประสานงาน และบู ร ณาการด้ า นการข่ า วของกระทรวงมหาดไทย
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมถึงการข่าวที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ
(๒) ดําเนินการติดตาม รวบรวม ตรวจสอบวิเคราะห์ และประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมถึงการข่าวที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย
และอาชญากรรมข้ามชาติ
(๓) พัฒนาระบบข่าวกรองของกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อ ต้า นการทุจ ริต ขึ้น ในสํา นัก งานปลัด กระทรวง กระทรวงมหาดไทย เพื่อ ทํา หน้า ที่ใ นการบูร ณาการ
และขั บ เคลื่ อ นแผนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต และการส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม และจั ด ตั้ ง
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติก ารข่ า ว กระทรวงมหาดไทย เพื่ อทํ า หน้ า ที่ อํา นวยการ ประสานงาน บู ร ณาการ ติ ด ตาม
ตรวจสอบวิเคราะห์ และประมาณสถานการณ์ด้านการข่าว อันจะทําให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

