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การแบงสวนงานของสํานักงานรัฐมนตรี
ตามที่ไดมีประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 วาดวย
มาตรา 21 ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่เกี่ยวกั บการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคั บ
ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเปน
อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อาง
ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหถือวาอางถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 8 ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของ
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของขาราชการ
พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 9 ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสวนราชการตามมาตรา 8 ไปเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 22 ในวาระเริ่มแรก
(1) ใหสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีสวนราชการตามกฎกระทรวงแบง
สวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2545 โดยอนุโลม จนกวาจะ
มีกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม

จัดทําโดย สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนหนวยงานราชการที่มีเลขานุการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสํานักงาน
รัฐมนตรีโดยขึน้ ตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้โครงสรางสํานักงานรัฐมนตรี
แบงออกเปน 1 งาน กับอีก 2 กลุมงาน ดังนี้

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

งานบริหารทั่วไป

กลุมงานประสาน
การเมือง

กลุมงานสนับสนุน
วิชาการ

อํานาจหนาที่สํานักงานรัฐมนตรี
1.รวบรวมขอมูลและวิเคราะหกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอตอรัฐมนตรี รวมทัง้ เสนอความเห็นประกอบการ
วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2.สนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีในการดําเนินงานทางการเมืองระหวางรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
รัฐสภาและประชาชน
3.ประสานการตอบกระทู ชี้แจงญัตติ รางพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นๆ ทางการเมือง
4.ดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียน หรือรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี
5.ปฏิบัติก ารอื่ นใดที่ก ฎหมายกําหนดใหเ ปนอํานาจหนาที่ของสํา นั ก งานรัฐมนตรี หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีอรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรีมอบหมาย

วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการสนับสนุนงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่
เปนเลิศดานการวิเคราะหกลั่นกรอง การประสานงานและการใหบริการที่มปี ระสิทธิภาพ

พันธกิจ
1.กําหนดใหมีการบริหารจัดการกลยุทธ
2.วิเคราะห กําหนดแนวทาง การวางแผนและการประสานงาน
3.พัฒนาปรับปรุงในการใหบริการทางการเมือง
4.มีฐานความรูทเี่ ปนระบบ
5.มีบุคลากรทีม่ ีประสิทธิภาพและมีโครงสรางที่ตรงตามความตองการ
จัดทําโดย สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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หนาที่รบั ผิดชอบของสํานักงานรัฐมนตรี
งานบริหารทั่วไป
1.งานดานการเจาหนาที่
2.งานดานการเงินการคลัง
3.งานดานการพัสดุ

4.งานดานยานพาหนะ
5.งานดานเชิงวิชาการและงานบริหารทั่วไป
6.งานดานธุรการ

1.งานดานการเจาหนาที่

1) ดําเนินการงานดานบุคลากร วางแผนกรอบอัตรากําลังจัดกลุมตําแหนงที่มีลักษณะงานที่เกี่ยวของ
และเกื้อกูล ดําเนินการออกหนังสือและจัดทําคําสั่งตางๆ เชน คําสั่ง รับโอน รับยาย ปรับเลื่อน การลาออก
การใหขาราชการไปปฏิบัติราชการตามมติ ครม. คําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ หนังสือยืมตัว สงตัว
รายงานการปฏิบัติงาน ฯลฯ
2) ศึกษากฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคุณวุฒิ คุณสมบัติและคุณงามความดีของขาราชการประจําและขาราชการ
การเมืองในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ และดําเนินการจัดทําตามระเบียบ
3) ดําเนินการจัดทําฐานขอมูลประวัติขาราชการ ขอมูลตําแหนงขาราชการ และปรับฐาน ขอมูลให
เปนปจจุบันอยูเสมอ เพื่อสามารถนําไปใชในการบริหารงานบุคคลดานตางๆ

2.งานดานการเงินการคลัง
1) ตรวจสอบ วิเคราะห ระบบงานการเงิน และจัดทํางบประมาณของสํานักงานรัฐมนตรี พรอม
ประเมินผลใหมีการใชงบประมาณอยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2) ติดตอประสานงานกับฝายการเจาหนาที่ของกระทรวงฯ ในการจัดทําบัญชีถือจายอัตราเงินเดือน
ของขาราชการประจําในสํานักงาน
3) ดําเนินการเบิกจายคาใชจายตางๆ ของสํานักงาน เชน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาทางดวนพิเศษ คาวัสดุงานบานงานครัว คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาพวงมาลา คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาหนังสือพิมพ และการเบิกจายเงินประเภทอื่นๆ ของสํานักงาน เปนตน

3.งานดานการพัสดุ
1) จัดทําทะเบียนวัสดุครุภัณฑของสํานักงาน และดําเนินการเบิก/จัดเตรียมอุปกรณเครื่องเขียน
2) ดําเนินการตรวจเช็คพัสดุครุภัณฑ วัสดุคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงใหอยูในสภาพดีพรอม
ใชงานอยูเ สมอ

4.งานดานยานพาหนะ
ดูแลและอํานวยความสะดวกผูบริหารฝายการเมืองและขาราชการประจําในการจัดสงเอกสารและ
ปฏิบัติราชการพรอมบริหารจัดการใหพนักงานขับรถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

5.งานดานเชิงวิชาการและบริหารทั่วไป
1) ติดตามนโยบายของผูบริหารระดับสูงฝายการเมือง และประสานงานกับผูเกี่ยวของเพื่อใหเปนไป
ตามนโยบาย
2) จัดเตรียมการประชุมตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายพรอมจดบันทึกการประชุม
3) จัดทําบัตรประจําตัวขาราชการประจําและขาราชการการเมือง
4) จัดทําหนังสือโตตอบตางๆ และจัดทํารางสาร คํากลาว
จัดทําโดย สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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5) ดูแลสถานที่สํานักงานใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย

6.งานดานธุรการ
1) ดูแลระบบการดําเนินการรับ-สงหนังสือเขา-ออก และการเวียนหนังสือของสํานักงาน
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของกลุมงานในเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานและการลาตางๆ

กลุมงานประสานการเมือง
1.ปฏิบัติหนาที่ ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอมูลในการกําหนดนโยบายและแผนงาน กลยุทธโครงการ
ของรัฐมนตรีรวมทั้งจัดทําและประสานงานนโยบายระหวางคณะทํางานของรัฐมนตรีกับกระทรวง หรือกระทรวง
กับภาคเอกชนหรือระหวางกระทรวง และประสานเรงรัดราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
2.รวบรวมขอมูล วิเคราะหกลั่นกรอง เสนอแนะ และความเห็น เรื่องแผนงาน โครงการมาตรการ
แนวทางการพัฒนาดานบริหารที่รัฐมนตรีตองพิจารณาเห็นชอบหรือสั่งการใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบมติ
คณะรัฐมนตรี และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.รับผิดชอบงานประชุมคณะรัฐมนตรี/คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี โดยประสานงาน
ผูที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมขอมูลใหแกรัฐมนตรี กรณีมีเรื่องของกระทรวงฯ หรือเกี่ยวของกับกระทรวงฯ อยูใน
วาระการประชุม
4.ประสานการตอบกระทูจากผูแทนราษฎรและวุฒสิ ภา นําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของเสนอใหรัฐมนตรี
พิจารณาตอบ ในสภาผูแทนราษฎร หรือตอบในราชกิจจานุเบกษา
5.ดําเนินการประสานขอรองเรียน รองทุกข หรือขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรีกบั หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
นําไปดําเนินการ และติดตามรายงานผลใหรัฐมนตรีตอไป
6.ดําเนินการติดตอประสานและจัดทํารายงานในการเดินทางไปตรวจราชการของรัฐมนตรี
7.ปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นๆ ตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
1.ปฏิบัติหนาที่ ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอมูล นโยบายและแผนงาน กลยุทธ โครงการของรัฐมนตรี
รวมทั้งจัดทํา และประสานนโยบายระหวางคณะทํางานของรัฐมนตรีกับกระทรวง หรือกระทรวงกับภาคเอกชน
หรือระหวางกระทรวง และประสานเรงรัดราชการการเมืองเพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
2.รวบรวมขอมูล วิเคราะหกลั่นกรอง เสนอแนะความเห็น เรื่องแผนงาน โครงการมาตรการ แนวทาง
การพัฒนาดานบริหาร ที่รัฐมนตรีตองพิจารณาเห็นชอบหรือสั่งการใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.งานดานวิเทศสัมพันธ เชน วิเ คราะหก ลั่นกรองหนัง สือภาษาอังกฤษ พรอมหาขอมูล เพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณา และดูแล/ประสานงานการเขาพบ รมว.ดศ. ของบุคคลสําคัญจากตางประเทศ
4.ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการการประชุมเกี่ยวกับกรอบนโยบาย กลยุทธการปฏิบัติงาน การกํากับ
ติดตามนโยบายและแผนงานโครงการ รวมทั้งสรุปผลการประชุมการพิจารณาใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของดําเนินการรวมถึงจัดทําเปนโครงการตามนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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บุคลากรสํานั ก งานรัฐมนตรี
สํานักงานรัฐมนตรี มีขาราชการในสังกัด จํานวน 12 คน เจาหนาที่ชวยราชการ จํานวน 2 คน
และลูกจางโครงการ จํานวน 5 คน ตามแผนภาพดังตอไปนี้
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี (สร.)
(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน)

กลุมงานประสานการเมือง (กม.)

งานบริหารทั่วไป (บร.)

(นางเจตสุภา บุญบรรดาล)

(นางสาวสุภาภรณ ไวยากรณ)

 นางสาวสุธาทิพย วิริยะภูมิสิริ
 นายชาญณรงค เขียวรุงเพ็ชร





นางพัณณวดี ภักดี
พ.อ.ท.วิชัย ฉิมอิ่ม
นางสาวฐิตาภรณ แกวคําจา

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ (วช.)
(นางสาวอุไร นันทวโนทยาน)
)

 -วาง -วาง นายรุจ ศรียาภัย

นางสาวพรพรรณ พรหมวิสุทธิภรณ
นางสาววารุณีย นวนแยม
นางสาวเพชรวลัย สราญรมย

นายกฤตธี วงษมาก
นางสาวกาญจนา ดาราโชติ
นายอดีนนั ท ตูยง
นางสาวสุรัชฎา จันทรทอง

จัดทําโดย สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

