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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกกฎกระทรวง
ไว  
ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีภารกจิ 
เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร  
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม 
ภารกิจของกระทรวง โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูล เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ 
ผลสัมฤทธ์ิของกระทรวง 
  (๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 
  (๓) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติงาน 
  (๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อใหเกิดการประหยัดคุมคา
และ 
สมประโยชน 
  (๕) กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ 
ขขอสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
  (๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารงานและการบริการ 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
  (๗) ดูแลงานประชาสัมพันธ การตางประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของใหทันสมัย 
  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  ขอ ๒  ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 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    

และเทคโนโลยี ดังตอไปนี ้
  (๑) สํานักบริหารกลาง 
  (๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (๓) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
  (๔) สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 
 
  ขอ ๓  สวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับบริหารงานท่ัวไปของสํานักงานปลัดกระทรวง  
รวมถึงงานชวยอํานวยการ และดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยูในอํานาจของกระทรวง รวมท้ัง
งาน 
ใหคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายแกหนวยงานในสังกัด 
        (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองคการและจัดระบบงาน 
        (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร 
สถานท่ี และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง 
        (ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการเสริมสรางวินัยและ 
ระบบคุณธรรม  
        (จ) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมและการปฏิบัติราชการของ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
        (ฉ) บริหารงานท่ัวไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและของกระทรวง ซ่ึงมิได 
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
        (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
         (ก) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
กระทรวง 
         (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 
         (ค) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมท้ังใหคําปรึกษา 
แนะนํา หรือฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม 
         (ง) เปนศูนยประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศของกระทรวง 
         (จ) เปนศูนยประมวลผลขอมูลกลางของหนวยงานและขอมูลดัชนี ชี้แนะ 
การบริการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายในประเทศ 



   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    

         (ฉ) สนับสนุนทางเทคนิควิชาการเกี่ยวกับการประมวลผลและสื่อสารขอมูล 
ตลอดจนการบริการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
         (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๓) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลในการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ  
แผนงาน โครงการ รวมท้ังจัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง 
        (ข) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร ประสานนโยบายและแผนไปสูการ 
ปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง รวมท้ังเรงรัด ติดตาม และประเมิน
ผล 
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด 
        (ค) บริหารแผนงาน แผนเงิน และแผนคน รวมท้ังติดตามตรวจสอบการใช 
ทรัพยากรเพื่อใหมีการจัดสรร การเกลี่ยและประสานระหวางสวนราชการใหเกิดความประหยัด  
คุมคา และสมประโยชน 
        (ง) สงเสรมิ สนบัสนนุ และพัฒนากําลังคนและนักวิชาชีพดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 
        (จ) จัดทําระบบดัชนีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกระทรวง 
        (ฉ) สงเสริมและสนับสนุนงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสราง 
ความรวมมือกับองคกรและหนวยงานระหวางประเทศในระดับกระทรวง รวมท้ังติดตามและ 
ประสานความชวยเหลือและความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศ 
        (ช) ติดตามและประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
        (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
  (๔) สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
        (ก) สงเสริมและเผยแพรองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
        (ข) วิเคราะหและประเมินเทคโนโลยี โดยการคัดเลือก จัดลําดับและ
ประเมิน 
ความเหมาะสมของเทคโนโลยี รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลเทคโนโลยี เพื่อการจัดทําแผน สงเสรมิ  
พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยี 
        (ค) สงเสริมและสนับสนุนปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับ 
พื้นฐานและสูเชิงพาณิชย 
        (ง) บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
        (จ) ประสานความรวมมือกับองคกรดานการสงเสริมและถายทอด 
เทคโนโลยีท้ังภายในและตางประเทศ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

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    

        (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น 
ท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
     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 หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวง 
และ 
ใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ 
ดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี และระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เลมท่ี ๓)/๔/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕] 
 
ชไมพร/แกไข 
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 
 
 


