
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตร ี
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
------------------ 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกกฎกระทรวง
ไว  
ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ใหสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีภารกจิ 
เกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตร ีประสานนโยบายระหวาง 
กระทรวง โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) รวบรวมขอมูลและวิเคราะห กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอตอรัฐมนตร ี 
รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตร ี
  (๒) สนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีในการดําเนินงานทางการเมืองระหวาง 
รัฐมนตร ีคณะรัฐมนตร ีรัฐสภาและประชาชน 
  (๓) ประสานงานการตอบกระทู ชี้แจงญัตติ รางพระราชบัญญัติ และกิจการอื่น 
ทางการเมือง  
  (๔) ดําเนินการพิจารณาเรื่องรองทุกข รองเรียน หรือรองขอความชวยเหลือตอ 
รัฐมนตร ี
  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 
รัฐมนตร ีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี ดังตอไปนี ้
  (๑) งานบริหารท่ัวไป 
  (๒) กลุมงานประสานการเมือง 
  (๓) กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
 
  ขอ ๓  สวนราชการของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) งานบริหารท่ัวไป มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและงานการประชุม 
ของรัฐมนตร ีงานบริหารท่ัวไป และชวยอํานวยการของสํานักงานรัฐมนตร ีปฏิบัติงานรวมกับหรือ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๒) กลุมงานประสานการเมือง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประสานนโยบาย 
ระหวางกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย การประชาสัมพันธ ชี้แจง 
ทําความเขาใจและใหขอมูลแกส่ือมวลชน รับเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และงานรับ 
ขอรองเรียนหรือรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตร ีปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ 
งานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๓) กลุมงานสนับสนุนวิชาการ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประสานงาน  
วิเคราะห กลั่นกรองและใหความเห็นแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตร ีศึกษา
และ 
วิเคราะหสถานการณ ติดตามความเคล่ือนไหวทางการเมือง และรายงานเพื่อการวินิจฉัยสั่งการ
ของ 
รัฐมนตร ีปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ 
มอบหมาย 
 
     ใหไว ณ วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
         พินิจ  จารุสมบัติ 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
----------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติวา การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน 
รัฐมนตร ีกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวง 
และ 
ใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตร ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
และระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน  จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เลมท่ี ๓)/๑/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ชไมพร/แกไข 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 
 
 


