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การแบ่งส่วนงานของสํานักงานรัฐมนตรี
ตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ว่าด้วย
มาตรา 21 ให้ โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบังคับ
ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเป็น
อํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้าง
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ถือว่าอ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 8 ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปเป็นอํานาจหน้าที่ ของสํานั กงานรั ฐมนตรี กระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 9 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และอัตรากําลังของส่วนราชการตามมาตรา 8 ไปเป็นของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 22 ในวาระเริ่มแรก
(1) ให้สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2545 โดยอนุโลม จนกว่าจะ
มีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่

จัดทําโดย สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานราชการที่มีเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสํานักงาน
รัฐมนตรีโดยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้โครงสร้างสํานักงานรัฐมนตรี
แบ่งออกเป็น 1 งาน กับอีก 2 กลุ่มงาน ดังนี้

โครงสร้ า งสํา นั ก งาน
สํา นั ก งานรั ฐ มนตรี

งานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานประสาน
การเมือง

กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ

อํานาจหน้าที่สํานักงานรัฐมนตรี
1.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการ
วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2.สนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีในการดําเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
รัฐสภาและประชาชน
3.ประสานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นๆ ทางการเมือง
4.ดําเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
5.ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีอร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่
เป็นเลิศด้านการวิเคราะห์กลั่นกรอง การประสานงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
1.กําหนดให้มกี ารบริหารจัดการกลยุทธ์
2.วิเคราะห์ กําหนดแนวทาง การวางแผนและการประสานงาน
3.พัฒนาปรับปรุงในการให้บริการทางการเมือง
4.มีฐานความรูท้ ี่เป็นระบบ
5.มีบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพและมีโครงสร้างที่ตรงตามความต้องการ
จัดทําโดย สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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หน้าที่รับผิดชอบของสํานักงานรัฐมนตรี
งานบริหารทั่วไป
1.งานด้านการเจ้าหน้าที่
2.งานด้านการเงินการคลัง
3.งานด้านการพัสดุ

4.งานด้านยานพาหนะ
5.งานด้านเชิงวิชาการและงานบริหารทั่วไป
6.งานด้านธุรการ

1.งานด้านการเจ้าหน้าที่
1) ดําเนินการงานด้านบุคลากร วางแผนกรอบอัตรากําลังจัดกลุ่มตําแหน่งที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง
และเกื้อกูล ดําเนินการออกหนังสือและจัดทําคําสั่งต่างๆ เช่น คําสั่ง รับโอน รับย้าย ปรับเลื่อน การลาออก
การให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการตามมติ ครม. คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ หนังสือยืมตัว ส่งตัว
รายงานการปฏิบัติงาน ฯลฯ
2) ศึกษากฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคุณวุฒิ คุณสมบัติและคุณงามความดีของข้าราชการประจําและข้าราชการ
การเมืองในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และดําเนินการจัดทําตามระเบียบ
3) ดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลประวัติข้าราชการ ข้อมูลตําแหน่งข้าราชการ และปรับฐาน ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสามารถนําไปใช้ในการบริหารงานบุคคลด้านต่างๆ

2.งานด้านการเงินการคลัง
1) ตรวจสอบ วิเคราะห์ ระบบงานการเงิน และจัดทํางบประมาณของสํานักงานรัฐมนตรี พร้อม
ประเมินผลให้มีการใช้งบประมาณอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ในการจัดทําบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการประจําในสํานักงาน
3) ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสํานักงาน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าพวงมาลา ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าหนังสือพิมพ์ และการเบิกจ่ายเงินประเภทอื่นๆ ของสํานักงาน เป็นต้น

3.งานด้านการพัสดุ
1) จัดทําทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน และดําเนินการเบิก/จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน
2) ดําเนินการตรวจเช็คพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในสภาพดีพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ

4.งานด้านยานพาหนะ
ดูแลและอํานวยความสะดวกผู้บริหารฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจําในการจัดส่งเอกสารและ
ปฏิบัติราชการพร้อมบริหารจัดการให้พนักงานขับรถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.งานด้านเชิงวิชาการและบริหารทั่วไป
1) ติดตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย
2) จัดเตรียมการประชุมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายพร้อมจดบันทึกการประชุม
3) จัดทําบัตรประจําตัวข้าราชการประจําและข้าราชการการเมือง
จัดทําโดย สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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4) จัดทําหนังสือโต้ตอบต่างๆ และจัดทําร่างสาร คํากล่าว
5) ดูแลสถานที่สํานักงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

6.งานด้านธุรการ
1) ดูแลระบบการดําเนินการรับ-ส่งหนังสือเข้า-ออก และการเวียนหนังสือของสํานักงาน
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของกลุ่มงานในเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานและการลาต่างๆ

กลุ่มงานประสานการเมือง
1.ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ จัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบายและแผนงาน กลยุทธ์โครงการ
ของรัฐมนตรีรวมทั้งจัดทําและประสานงานนโยบายระหว่างคณะทํางานของรัฐมนตรีกับกระทรวง หรือกระทรวง
กับภาคเอกชนหรือระหว่างกระทรวง และประสานเร่งรัดราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
2.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง เสนอแนะ และความเห็น เรื่องแผนงาน โครงการมาตรการ
แนวทางการพัฒนาด้านบริหารที่รัฐมนตรีต้องพิจารณาเห็นชอบหรือสั่งการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบมติ
คณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.รับผิดชอบงานประชุมคณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยประสานงาน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลให้แก่รัฐมนตรี กรณีมีเรื่องของกระทรวงฯ หรือเกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ อยู่ใน
วาระการประชุม
4.ประสานการตอบกระทู้จากผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา นําข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอให้รัฐมนตรี
พิจารณาตอบ ในสภาผู้แทนราษฎร หรือตอบในราชกิจจานุเบกษา
5.ดําเนินการประสานข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นําไปดําเนินการ และติดตามรายงานผลให้รัฐมนตรีต่อไป
6.ดําเนินการติดต่อประสานและจัดทํารายงานในการเดินทางไปตรวจราชการของรัฐมนตรี
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บงั คับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
1.ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ จัดทําข้อมูล นโยบายและแผนงาน กลยุทธ์ โครงการของรัฐมนตรี
รวมทั้งจัดทํา และประสานนโยบายระหว่างคณะทํางานของรัฐมนตรีกับกระทรวง หรือกระทรวงกับภาคเอกชน
หรือระหว่างกระทรวง และประสานเร่งรัดราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
2.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์กลั่นกรอง เสนอแนะความเห็น เรื่องแผนงาน โครงการมาตรการ แนวทาง
การพัฒนาด้านบริหาร ที่รัฐมนตรีต้องพิจารณาเห็นชอบหรือสั่งการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.งานด้านวิเทศสัมพันธ์ เช่น วิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือภาษาอังกฤษ พร้อมหาข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณา และดูแล/ประสานงานการเข้าพบ รมว.ทก ของบุคคลสําคัญจากต่างประเทศ
4.ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมเกี่ยวกับกรอบนโยบาย กลยุทธ์การปฏิบัติงาน การกํากับ
ติดตามนโยบายและแผนงานโครงการ รวมทั้งสรุปผลการประชุมการพิจารณาให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการรวมถึงจัดทําเป็นโครงการตามนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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บุคลากรสํานั ก งานรัฐมนตรี
สํานักงานรัฐมนตรี มีข้าราชการในสังกัด จํานวน 12 คน เจ้าหน้าที่ช่วยราชการ จํานวน 2 คน
และลูกจ้างโครงการ จํานวน 5 คน ตามแผนภาพดังต่อไปนี้
หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี (สร.)
(นางอําไพ จิตรแจ่มใส)

งานบริหารทั่วไป (บร.)

กลุ่มงานประสานการเมือง (กม.)
(นางเจตสุภา บุญบรรดาล)

(นางสาวสุภาภรณ์ ไวยากรณ์)

 นางสาวสุธาทิพย์ วิริยะภูมิสิริ
 นายชาญณรงค์ เขียวรุ่งเพ็ชร์





จ่าสิบเอก สมยศ ชาตะสิงห์
พ.อ.ท.วิชัย ฉิมอิ่ม
นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วคําจา

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ (วช.)
(นางสาวอุไร นันทวโนทยาน)

 นางปาริฉัตต์ ศังขะนันทน์
 นางพัณณ์วดี ภักดี
 นายรุจ ศรียาภัย

นางจิราพร ทรัพย์คง
นางสาววารุณีย์ นวนแย้ม

นางสาวสุรัชฎา จันทร์ทอง

นางสาวเพชรวลัย สราญรมย์

นายกฤตธี วงษ์มาก
นายอดีนันท์ ตูยง
นางสาวกมลวรรณ ใจงาม
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