เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อบังคับคณะกรรมการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
ภายในสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ว่ า ด้ ว ยการจั ด แบ่ ง ส่ ว นงานและขอบเขตหน้ า ที่ ข องส่ ว นงานภายในส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๓) (ก) แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ส านั ก งาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ คณะกรรมการส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
ว่ า ด้ ว ยการจั ด แบ่ ง ส่ ว นงานและขอบเขตหน้ า ที่ ข องส่ ว นงานภายในส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับคณะกรรมการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน
และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
“ส่วนงาน” หมายความว่า หน่วยงานภายในของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ข้อ ๕ ให้สานักงาน มีส่วนงาน ๒ ระดับ ดังนี้
(๑) ฝ่าย สานัก หรือสถาบัน
(๒) ส่วนหรือกลุ่มงาน
การจัดแบ่งส่วนงานและกาหนดขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานในระดับส่วนหรือกลุ่มงาน ให้เป็นอานาจ
ของผู้อานวยการตามที่เห็นสมควรโดยออกเป็นประกาศ ยกเว้นการจัดแบ่งส่วนงานและกาหนดขอบเขตหน้าที่
ของส่วนหรือกลุ่มงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ผู้อานวยการเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนประกาศ
ข้อ ๖ ให้สานักงานจัดแบ่งส่วนงานระดับฝ่าย สานัก หรือสถาบัน ดังนี้
(๑) ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
(๒) ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา้ ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

(๓) ฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ
(๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
(๕) ฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
(๖) ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
(๗) ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน
(๘) ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูล
(๙) ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
(๑๐) ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(๑๑) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๒) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
(๑๓) ฝ่ายบริหารกลาง
(๑๔) ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(๑๕) ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(๑๖) สานักเลขานุการผู้อานวยการ
(๑๗) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
ข้อ ๗ ผั ง โครงสร้างการจัด แบ่ งส่ วนงานระดับฝ่ าย ส านั ก หรื อ สถาบัน ให้ เ ป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้
ข้อ ๘ หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานระดับฝ่าย สานัก หรือสถาบัน ให้เป็นไปตาม
เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับนี้
ข้อ ๙ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การใดซึ่ ง ได้ ดาเนิน การไปแล้ ว โดยชอบด้วยระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๐ ให้ผู้อานวยการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้อานวยการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และคาวินิจฉัยของผู้อานวยการให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕64
วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
ประธานกรรมการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

โครงสร้างองค์กร : สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สานักเลขานุการผู้อานวยการ

ฝ่ายขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล

ฝ่ายที่ปรึกษาและ
บริหารโครงการ

ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาครัฐ

ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ฝ่ายมาตรฐานดิจิทัล
ภาครัฐ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล

ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
ประชาชน

ฝ่ายความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

ฝ่ายบริหารกลาง

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล

ฝ่ายนวัตกรรมและ
ธรรมาภิบาลข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
แลกเปลี่ยนข้อมูล

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๒
หน้าที่และความรับผิดชอบส่วนงานภายใน ระดับฝ่าย สํานัก และสถาบัน
ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
-------------------------------------------------๑. ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทลั
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ งานแผนและนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
(๑) ศึ ก ษา และจั ดทํายุทธศาสตร์ กลยุท ธ์ภาครัฐ แผนแม่ บทการพัฒนารั ฐบาลดิ จิทั ล ของ
ประเทศ ที่มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
(๒) เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านกลยุทธ์และการบริหารจัดการนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล
(๓) จัดทําแผนนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐในระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว และจัดทําแผนสื่อสารนโยบายรัฐบาลดิจิทัลต่อหน่วยงานภาครัฐ
(๔) ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล
(๕) ประสานงาน จั ด ประชุ ม และดํ า เนิ น การอํ า นวยความสะดวกในฐานะเลขานุ ก าร
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ งานติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
(๑) จัดทําแผนการติดตาม และประเมินผลนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และดําเนินการจัดการสื่อสาร
(๒) ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการติดตามและประเมินผล ตามที่มีการระบุ
ในแผนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
(๓) บริหารจัดการประชุม อํานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
(๔) สนับสนุน สื่อสารข้อมูลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ
คณะอนุกรรมการ เพื่อให้สํานักงานรับทราบ
๑.๓ งานวิจัยและพัฒนานโยบายดิจิทัลภาครัฐ
(๑) ศึกษา วิจัย ติดตามความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัล นโยบายดิจิทัลภาครัฐ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
(๒) วิเคราะห์ วิจัยแนวโน้มการพัฒนานโยบายดิจิทัลภาครัฐของภายในประเทศและต่างประเทศ
พร้อมจัดทําการวิเคราะห์เพื่อหาช่องว่าง (Gap analysis) ของการพัฒนานโยบายดิจิทัลภาครัฐระดับประเทศ
(๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๑.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑

๒. ฝ่ายมาตรฐานดิจิทลั ภาครัฐ
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ งานพัฒนามาตรฐานดิจิทัลและความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
(๑) ศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(๒) จัดทํา นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ สถาปัตยกรรม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานดิจิทัลภาครัฐและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(๓) จัดทําข้อเสนอ และแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐและความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านนโยบายระดับชาติ
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
(๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(๖) บริหาร จัดการ และกํากับการดําเนินงานด้านมาตรฐานดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์
(๗) รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูลแอปพลิเคชันของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (Digital
Marketing Place) และรายชื่อ (Vendor list) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตามที่สํานักงานกําหนด
๒.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. ฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
๓.๑ งานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาด
(๑) สํารวจการตลาด (Marketing Research) วิเคราะห์แนวโน้มการตลาด (Marketing Trend)
เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนการตลาด แผนงบประมาณ และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระยะสั้นและระยะยาว
(๒) ศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Feasibility Study) และ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแต่ละผลิตภัณฑ์
(๓) ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ แผนการตลาด แผนงบประมาณ และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์
(๔) รวบรวม จัดทํากลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Portfolio) ทั้งหมดของสํานักงาน
(๕) ส่งเสริม การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และการตลาด
(๖) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
(๗) บริหาร กํากับ และติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(๘) สํารวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์และการตลาดของ
สํานักงาน (Product Strategy and Improvement Life Cycle)
(๙) ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนกลยุท ธ์แ ละแผนการตลาด โดยจัดทํา รายงานเชิ ง
วิเคราะห์
( ๑ ๐ ) จั ด ทํ า ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ แ ผ น ก า ร ต ล า ด แ บ บ ค ร บ ว ง จ ร ( Integrated Marketing
Communication) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดและผลิตภัณฑ์ของสํานักงาน
๒

(๑๑) วิจัยการตลาด (Marketing Research) เพื่อหาวิธีการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ
สํานักงาน
(๑๒) ประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรเพื่อสร้างการรั บรู้ภาพลั กษณ์ที่ดี (Brand Awareness)
ที่เกี่ยวข้องกับการดํ า เนิน งานของสํา นัก งานต่ างๆ รวมถึงการออกแบบ จั ดกิ จ กรรมสื่ อสาร (Event) ร่วมกั บ
หน่วยงานภายในและภายนอก
(๑๓) ดําเนินการจัดกิจกรรมสื่อสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความร่วมมือในการดําเนินงาน
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(๑๔) จัดทําเครื่องมือทางการตลาดโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสารองค์กร
(๑๕) จั ด ทํ า จั ด หา บริ ห ารและจั ด การของชํ า ร่ ว ย ของที่ ร ะลึ ก เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(๑๖) ส่งเสริมและดําเนินงานกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
ของสํานักงาน
(๑๗) จัดทํากลยุทธ์ สร้างและประสานความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(๑๘) จัดทํารายงานเชิงวิเคราะห์การดําเนินงานตามแผนการสร้างและประสานงานความร่วมมือ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาความร่วมมือไปสู่รัฐบาลดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓.๒ งานให้คําปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล
(๑) จัดทํากรอบแนวคิด แผนงานนําเสนอ ถ่ายทอดบริการและผลิตภัณฑ์ของสํานักงาน รวมถึง
ให้คําปรึกษาเพื่อผลักดันหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(๒) สํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์และให้คําปรึกษาเชิงเทคนิคและธุรกิจ เพื่อ
นํามาออกแบบ ให้คําแนะนําทางดิจิทัลโซลูชันส์ที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
(๓) วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ดําเนินการโครงการ และเจรจาต่อรองเพื่อกําหนดดิจิทัล
โซลูชันส์ที่ต้องการและเหมาะสม รวมถึงให้คําแนะนําการจัดทําข้อเสนอเชิงเทคนิค ที่ครอบคลุมงานบริการและ
ผลิตภัณฑ์ของสํานักงาน และงานโครงการของหน่วยงานภายนอก
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ประเมินคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง
(๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาบริการ
และผลิตภัณฑ์ของสํานักงาน
๓.๓ งานบริหารจัดการโครงการหน่วยงานภายนอก
(๑) สํารวจความต้องการของผู้ใ ช้บริการ วิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ ที่เป็นโครงการพิเศษตามนโยบายสํานักงาน
(๒) เจรจาต่อรองเพื่อได้โซลูชันส์ที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการ และให้คําแนะนําการจัดทํา
ข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการพิเศษ (Technical Proposal)
(๓) ศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาระบบดิจิทัลในโครงการพิเศษ
(Feasibility Study)
(๔) จัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดําเนินงานโครงการพิเศษ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อ
ส่งมอบบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
๓

(๕) ตรวจสอบ ติดตาม กํากับและประเมินความเสี่ยงของโครงการ ตั้งแต่การพัฒนา การติดตั้ง
การนําออกใช้งาน ปริมาณการใช้งาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน ของโครงการพิเศษ
(๖) จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการสําคัญและทบทวนผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ และ
เสนอแนะมาตรการเพื่อปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการพิเศษ
๓.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล
(๑) ศึกษา วิจัย และประเมินความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อพัฒนาเป็นระบบ
ต้นแบบ (Prototype) และจัดทําเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนวั ตกรรมบริการภาครัฐให้สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
(๒) จัดทําข้อเสนอและแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
(๓) ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ให้หน่วยงานภาครัฐ
นําไปประยุกต์เป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลของหน่วยงาน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ผ่านกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
(๕) ศึกษา รวบรวม จัดทําและเผยแพร่ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลของประเทศและต่างประเทศ
(๖) บริหาร จัดการและดูแลศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
(๗) บริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล ให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและผลักดันการมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก่อให้เกิดความตระหนักรู้ เท่าทัน พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
๔.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๕. ฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
ให้ มี ผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริห ารและบังคั บบัญ ชา โดยฝ่ ายนวัต กรรมและธรรมาภิบ าลข้ อ มู ล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๕.๑ งานนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
(๑) ให้คําปรึกษาเชิงเทคนิคและธุรกิจในการนําข้อมูลภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของ
ผู้ใช้งาน เพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๒) สํารวจความต้องการของผู้ใ ช้บริการ วิเคราะห์ และให้คําปรึกษาเชิงเทคนิคและธุ ร กิ จ
เพื่อนํามาออกแบบเดตาโซลูชันส์ให้เหมาะสมต่อหน่วยงาน
(๓) วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ดําเนินการโครงการ และเจรจาต่อรองเพื่อกําหนดเดตา
โซลูชันส์ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ รวมถึงให้คําแนะนําในการจัดทําข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ
(Technical Proposal)
๔

(๔) ประเมิ น วางแผน ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ให้ มี คุ ณ ภาพ (Data Quality
Management) ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)
(๕) วิเคราะห์ ประเมิน ดําเนินการทําเดตาคลีนซิ่ง (Data Cleansing) และตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลสําหรับการใช้งานและวิเคราะห์ผล
(๖) ประเมิน วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ขององค์กร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล
(๗) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse) และเดตาเลค (Data Lake)
ตามนโยบายและความต้องการของผู้ใช้งาน
(๘) ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ประเมิน และติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานสําหรับรองรับข้อมูล (Data
Pipeline Infrastructure) ทั้งระบบและแอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
(๙) บูรณาการข้อมูล (Data Integration) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์
การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล
(๑๐) ออกแบบ และพั ฒ นาขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Data Collection)
ที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อระบบการวิเคราะห์
(๑๑) ออกแบบ เขียนโปรแกรม และสร้างโมเดลข้อมูล (Data Model) จากชุดข้อมูล (Data
Set) เพื่อหารูปแบบ (Pattern) และสร้างโมเดลทํานาย (Predictive Model) ผ่านแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine
Learning) และอัลกอริทึม (Algorithms)
(๑๒) รวบรวม วิเคราะห์ และแปรผลชุดข้อมูล (Data Set) โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคเดตา
อนาไลติกส์ (Data Analytics) ที่หลากหลายเพื่อระบุข้อมูลเชิงลึก
(๑๓) พัฒนากระบวนการและเครื่องมือติดตามประสิทธิผลและความถูกต้องของโมเดลข้อมูล
ผลการวิเคราะห์และทํานายข้อมูล
(๑๔) จัดทํ า สื่ อสาร และนําเสนอรายงานการวิ เ คราะห์ผ ลต่า ง ๆ ที่ครอบคลุม ทั้ ง รายงาน
อัจฉริยะ (Business Intelligence Report) รายงานเดตาอนาไลติกส์ (Data Analytics Report) และเดตาวิชชวล
ไลเซชัน (Data Visualization) ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
(๑๕) ติ ด ตาม ตรวจสอบ ควบคุ ม และประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
(๑๖) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาความร่วมมือการพัฒนา
บริการและผลิตภัณฑ์
๕.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๖. ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางหรือบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐเพื่อตอบสนองการ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
๖.๑ งานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ (Common Platform/G2G)
(๑) สํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาระบบ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
๕

(๓) จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาระบบและงบประมาณ รวมถึ ง ข้ อ เสนอเชิ ง เทคนิ ค ของโครงการ
(Technical Proposal) พร้อมกําหนดเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้งานระบบดิจิทัล และกํากับดูแลการให้บริการ
(๔) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ
(๕) ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ตั้งแต่การพัฒนา การติดตั้ง การ
นําออกใช้งาน ปริมาณการใช้งาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน
(๖) บํารุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
(๗) วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานบริการปฏิบัติการระบบดิจิทัล
ผู้พัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ
(๘) ทบทวนผลการให้บริการ และเสนอแนะมาตรการเพื่อปรับปรุง หรือยกเลิกการให้บริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
(๙) กําหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (Quality Criteria) มาตรฐานทางเทคนิค กรณีทดสอบ
(Test Cases) ของแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ ความต้องการของผู้ใช้งาน และความเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลของ
สํานักงาน (Compliance Test)
๖.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๗. ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เข้าถึง
บริการภาครัฐได้สะดวก ทั่วถึงและง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้
๗.๑ งานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลประชาชน (Citizen Platform/G2C)
(๑) สํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาระบบ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
(๓) จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาระบบและงบประมาณ รวมถึ ง ข้ อ เสนอเชิ ง เทคนิค ของโครงการ
(Technical Proposal) พร้อมกําหนดเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้งานระบบดิจิทัล และกํากับดูแลการให้บริการ
(๔) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบ
(๕) ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลเพื่อประชาชน ตั้งแต่การพัฒนา
การติดตั้ง การนําออกใช้งาน ปริมาณการใช้งาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน
(๖) บํารุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลเพื่อประชาชน ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
(๗) วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานบริการปฏิบัติการระบบดิจิทัล
ผู้พัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ
(๘) ทบทวนผลการให้บริการ และเสนอแนะมาตรการเพื่อปรับปรุง หรือยกเลิกการให้บริการ
แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลเพื่อประชาชน
(๙) กําหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (Quality Criteria) มาตรฐานทางเทคนิค กรณีทดสอบ
(Test Cases) ของแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลเพื่อประชาชน ความต้องการของผู้ใช้งาน และความเชื่อมโยงเข้าสู่
ระบบดิจิทัลของสํานักงาน (Compliance Test)
๗.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๖

๘. ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั แลกเปลี่ยนข้อมูล
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลี่ยน
ข้อมูล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบูรณาการการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางดิจิทัลสําหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลหรือบริการดิจิทัลในรูปแบบมาตรฐานหรือตามรูปแบบที่กําหนดให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ดังนี้
๘.๑ งานพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลแลกเปลีย่ นข้อมูล (Exchange Platform/G2G)
(๑) สํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาระบบ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และกําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
(๓) จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาระบบและงบประมาณ รวมถึ ง ข้ อ เสนอเชิ ง เทคนิ ค ของโครงการ
(Technical Proposal) พร้อมกําหนดเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้งานระบบดิจิทัล และกํากับดูแลการให้บริการ
(๔) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบระบบ
(๕) ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล งานพัฒนาแพลตฟอร์มกลางดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยน
ภาครัฐ ตั้งแต่การพัฒนา การติดตั้ง การนําออกใช้งาน ปริมาณการใช้งาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน
(๖) บํารุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงงานพัฒนาแพลตฟอร์มกลางดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยน
ภาครัฐ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
(๗) วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานบริการปฏิบัติการระบบดิจิทัล
ผู้พัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ
(๘) ทบทวนผลการให้บริการ และเสนอแนะมาตรการเพื่อปรับปรุง หรือยกเลิกการให้บริการ
งานพัฒนาแพลตฟอร์มกลางดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยนภาครัฐ
(๙) กําหนดระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (Quality Criteria) มาตรฐานทางเทคนิค กรณีทดสอบ
(Test Cases) ของงานพัฒนาแพลตฟอร์มกลางดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยนภาครัฐ ความต้องการของผู้ใช้งาน และ
ความเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลของสํานักงาน (Compliance Test)
๘.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๙. ฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัลมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๙.๑ งานบริการลูกค้า
(๑) บริหาร จัดการ งานบริการลูกค้าโดยให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๒) ให้ข้อมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของสํานักงานในเบื้องต้น
(๓) วิ เ คราะห์ ตรวจสอบ ตอบข้ อ ซั ก ถาม แก้ ไ ขเหตุ ขั ด ข้ อ ง ปั ญ หาบริ ก าร ข้ อ ร้ อ งเรี ย น
ข้อสอบถามในชั้นแรก (First Tier) เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๔) บริหาร จัดการระบบติดตามปัญหาและสถานการณ์ ตรวจสอบการดําเนินงานและการแก้ไข
ปัญหา และแจ้งผลความคืบหน้า
(๕) วิเคราะห์เหตุขัดข้อง ปัญหาบริการ ข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม และการแก้ไขที่เกิดขึ้น พร้อม
จัดทํารายงานสรุปเชิงวิเคราะห์
(๖) ติ ด ตาม และเฝ้ า ระวั ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศทั้ ง เครื อ ข่ า ยและการทํ า งานของระบบ
สารสนเทศ (Network/ System/ Application Operation Center) พร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณี
พบเหตุผิดปกติ
๗

(๗) ติ ดตาม และเฝ้าระวังความมั่น คงปลอดภั ย สารสนเทศ (Security Operation Center)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน พร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบกรณีพบเหตุผิดปกติ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(๘) ดําเนินการด้านการบริหารจัดการผู้ใช้งาน (Customer Account Management)
๙.๒ งานปฏิบัติการระบบดิจิทัล
(๑) บริหารจัดการระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่ใช้งานภายในสํานักงานและให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
ภายนอก รวมถึงแอปพลิเคชัน (Application) ภายนอกให้ทํางานร่วมกับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่สํานักงาน
ให้บริการเองหรือร่วมให้บริการ
(๒) ติดตาม ดูแล บริหารจัดการประสิทธิภาพการทํางาน และวิเคราะห์การทํางานของระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ
(๓) วิเคราะห์ แก้ไขเหตุขัดข้อง ปัญหาบริการ ข้อร้องเรียน ข้อสอบถามของงานที่เกี่ยวข้องกับ
แอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๔) วิเคราะห์เหตุขัดข้อง ปัญหาบริการ ข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม และการแก้ไขที่เกิดขึ้น รวมถึง
ผลการติดตามดูแล บริหารจัดการประสิทธิภาพการทํางาน และการทํางานของระบบสารสนเทศต่าง ๆ พร้อม
จัดทํารายงานสรุปเชิงวิเคราะห์
(๕) ประเมินช่องโหว่ของระบบสารสนเทศก่อนและหลังการให้บริการพร้อมให้คําแนะนําการ
บริหารจัดการ
๙.๓ งานสนับสนุนบริการ

(๑) จัดทําแผนการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศของหน่วยงานขอรับบริการ
(๒) ปฏิบัติงานลงพื้นที่ (Onsite Service) และให้คําแนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับ ปัญหาอุปสรรค
และข้อจํากัดต่าง ๆ ในการใช้บริการ รวมถึงความต้องการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ใช้บริการ
(๓) ปฏิบัติงานลงพื้นที่ (Onsite Service) ในการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งใน
ส่วนของงานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง (Corrective
Maintenance)
(๔) ติดตาม ดูแล บริหารจัดการประสิทธิภาพการทํางาน และวิเคราะห์การทํางานของระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ (Onsite Service)
๙.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๐. ฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๐.๑ งานแผนและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(๑) จัดทําแผนงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามกรอบ แนวปฏิบัติ มาตรฐาน
หรือ ตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) จัดทํานโยบาย กรอบ แนวปฏิบัติ กระบวนการ วิธีการ มาตรการ ตัวชี้วัด ที่จําเป็นต่อ
การดําเนินงานตามแผนงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม การค้นหาภัยคุกคาม
ที่เกิดขึ้น การโต้ตอบภัยคุกคาม และการพิสูจน์หลักฐาน การเก็บหลักฐาน
๘

(๓) สื่อสาร สนับสนุน ให้คําปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานภายนอก
ที่ร้องขอผ่านงานบริการปฏิบัติการระบบดิจิทัล
๑๐.๒ งานบริหารจัดการและให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(๑) พัฒนา และประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์
(๒) บริหาร จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านความปลอดภัยสารสนเทศ กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนางานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ที่สํานักงานให้บริการ
(๓) ติดตามสถานการณ์ แนวโน้มด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น และจัดทํามาตรการ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติต่าง ๆ สําหรับการ
ป้องกัน
(๔) สื่อสาร สนับสนุน ให้คําปรึกษา อบรมเผยแพร่ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ให้หน่วยงานภาครัฐรับทราบ
(๕) ตรวจสอบติดตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หน่วยงานภาครัฐ
(๖) ปรับปรุง และจัดทํารายงานเชิงวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
๑๐.๓ งานปฏิบัติการการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติการการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(๒) บริหาร จัดการ ควบคุมและดูแลงานเฝ้าระวังงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
โดยให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง
(๓) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม แก้ไขเหตุขัดข้อง ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ของสํ านักงานที่ให้ บริการ ครอบคลุมข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่น คง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
(๔) วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา และให้คําแนะนําในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ของผู้รับบริการ
(๕) ประสานงานและรายงานผลเหตุขัดข้อง ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้
ผู้บริหารรับทราบ
๑๐.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๑. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๑.๑ งานบริหารแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) จัดทําแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณ
และการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
(๒) สนับสนุน และติดตามแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) จัดทํา ติดตามประเมินผล สถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อใช้ภายในสํานักงาน และดําเนินการ
สื่อสาร ร่วมงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้ดําเนินการตามสถาปัตยกรรมองค์กรที่ออกแบบไว้
๙

๑๑.๒ งานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) สํ า รวจความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร วิ เ คราะห์ และจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีภายในประจําปีของสํานักงานให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร
(๒) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาแอปพลิเคชันตามแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใน
(๓) ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล ระบบเทคโนโลยีภายใน ตั้งแต่การพัฒนา การติดตั้ง การ
นําออกใช้งาน ปริมาณการใช้งาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน
(๔) บํารุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงระบบดิจิทัลของสํานักงานให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
(๕) กํ า หนดระดั บ คุ ณ ภาพที่ ย อมรั บ ได้ (Quality Criteria) มาตรฐานทางเทคนิ ค กรณี
ทดสอบ (Test Cases) ระบบดิจิทัล ความต้องการของผู้ใช้งาน และความเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลของสํานักงาน
(Compliance Test)
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบดิจิทัลของสํานักงานให้หน่วยงานภายใน
(๗) จั ด ทํ า แผน แนวทาง มาตรการด้ า นการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า น
เครือข่าย ระบบสารสนเทศ
(๘) บริหาร จัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายระบบสารสนเทศ ให้รองรับกับบริการ
ภายในและภายนอก
(๙) บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ทุกประเภทของสํานักงาน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูล
หลัก ศูนย์ข้อมูลสํารอง และศูนย์ข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Main Site, Backup Site, DR Site) พร้อมทั้งบริหาร
จัดการด้านการจัดเก็บข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล
(๑๐) สนับสนุน ส่งเสริม และให้คําปรึกษาการดําเนินงานด้านเครือข่ายระบบสารสนเทศ
และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๑) บํารุงรักษา ปรับปรุงการดําเนินงานด้านเครือข่ายระบบสารสนเทศ และความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(๑๒) บริหาร จัดการประสิทธิภาพการทํางาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ และ
จัดทํารายงานสรุปเชิงวิเคราะห์
๑๑.๓ งานสนับสนุนและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) จัดทําแผนการใช้ทรัพยากรของสํานักงานและแผนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๒) บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานรวมถึงติดตามประสิทธิภาพการ
ทํางาน
(๓) ตรวจสอบการใช้งาน และแก้ไขซ่อมแซมหากเกิดการชํารุดเสียหาย
(๔) ควบคุมและดูแลห้องควบคุม (Control Room) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
(๕) ปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
(๖) จัดทํารายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๗) จัดทําทะเบียนข้อมูลทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐

(๘) วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทําแผนการบริหารโครงการ และติดตามการใช้งบประมาณ
รวมถึงจัดทําข้อเสนอเชิงเทคนิคของโครงการ (Technical Proposal) พร้อมกําหนดเงื่อนไข ข้อตกลงการใช้งาน
และกํากับดูแลการให้บริการ
(๙) ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล โครงการที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่การพัฒนา การติดตั้ง
การนําออกใช้งาน ปริมาณการใช้งาน คุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นในทุกด้าน
(๑๐) ติดตามจัดให้มีการบํารุงรักษา แก้ไข และปรับปรุงให้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
(๑๑) วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหาเบื้องต้นของโครงการที่ได้รับมอบหมาย พร้อมกับ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้พัฒนา และหน่วยงานภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของ
ผู้ใช้บริการ
(๑๒) ทบทวนผลการให้บริการ และเสนอแนะมาตรการเพื่อปรับปรุง หรือยกเลิกโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย
๑๑.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๒. ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
ให้ มีผู้ อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายกลยุ ทธ์ องค์ กรมีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑๒.๑ งานขับเคลื่อนแผน งบประมาณ และติดตามประเมินผล
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเด็นการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่สําคัญของประเทศ
ตลอดจนการพัฒนาข้อเสนอสําคัญขนาดใหญ่ของสํานักงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัลและนโยบายเร่งด่วนของประเทศ
(๒) ให้ คํ า ปรึ ก ษา ประสานงาน และสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ ง ในประเทศ และ
ต่างประเทศในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร ตามการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
(๓) จัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
(๔) บริหาร กํากับดูแล ติดตาม และปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
(๕) ผลักดัน สื่อสารและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
(๖) ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดของสํานักงาน พร้อมรายงานการติดตามประเมินผล
(๗) ติดตามและประเมินความเสี่ยงในภาพรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
(๘) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์องค์กร
(๙) ติดตามการดําเนินงานของสํานักงาน
(๑๐) ติดตามผลตัวชี้วัดระดับองค์กร ส่วนงานภายในและตัวชี้วัดโครงการของสํานักงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้
(๑๑) จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
(๑๒) นําผลการประเมินหรือผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน ผนวกกับตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ
มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางผลักดันการดําเนินงานของส่วนงานให้มีความเชื่อมโยงกับแผนงานของสํานักงาน
๑๑

๑๒.๒ งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(๑) จัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๒) จั ด ทํ า แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง และกํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ กรอบ
กระบวนการ วิธีการ มาตรการ ตัวชี้วัด ด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๓) พัฒนา ประยุกต์ใช้เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสําหรับสํานักงาน
(๔) สื่อสาร สนับสนุน ให้คําปรึกษาการบริหารความเสี่ยงในสํานักงาน พร้อมประเมินความ
เสี่ยงและกําหนดแนวทางในการปรับลดความเสี่ยง
(๕) วัดผล ติดตาม ควบคุม รายงานและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมถึงแนวทางในการบริหาร
และจัดการความเสี่ยงในสํานักงาน
(๖) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง
(๗) จัดทําแผนการดําเนินงานด้านการควบคุมภายใน
(๘) สื่อสาร สนับสนุน ให้คําปรึกษาการบริหารจัดการการควบคุมภายใน
(๙) ดําเนินการการควบคุมภายใน ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงาน
(๑๐) วางแผนและดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงาน
(๑๑) สื่ อ สาร สนั บ สนุ น ให้ คํ า ปรึ ก ษาการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
(๑๒) วิเคราะห์ ประเมินผล ปรับปรุง จัดทํารายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของสํานักงาน
๑๒.๓ งานพัฒนาองค์กรและบริหารคุณภาพ
(๑) วางกลยุทธ์และจัดทําแผนการพัฒนาองค์กร ที่ครอบคลุมงานบริหารคุณภาพ
(๒) สร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแผนการพัฒนาองค์กร
(๓) พัฒนา และประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาองค์กร
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนและดําเนินการร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทํา
และการปรั บปรุ งกระบวนการปฏิ บัติงาน การคุ้มครองข้ อมู ล ส่ วนบุค คล ทั้งด้านนโยบาย กรอบ แนวปฏิ บัติ
กระบวนการ วิธีการ มาตรการ ตัวชี้วัด ที่จําเป็นต่อการดําเนินงานตามแผนบริหารคุณภาพ และมาตรฐานสากล
ที่สํานักงานปรับใช้งาน
(๕) สื่อสาร และส่งเสริมให้เกิดการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานที่กําหนด
(๖) ผลักดัน ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ภายในองค์กร
๑๒.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๓. ฝ่ายบริหารกลาง
ให้ มี ผู้ อํ า นวยการฝ่ า ยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารและบั ง คั บ บั ญ ชา โดยฝ่ า ยบริ ห ารกลางมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑๓.๑ งานจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ
(๑) จัดวางระบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานจัดหาผ่านกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติด้านการพัสดุ
(๒) รวบรวม จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่แผนการดําเนินงาน
(๓) บริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒

(๔) รวบรวม จัดทํารายการ ประเมินคุณสมบัติ คุณภาพและความสามารถของผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้าง (Vendor List) ให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
(๕) จัดทําและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารจัดการ
เอกสารต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(๗) จัดทําเอกสารการสั่งซื้อ หรือสัญญา ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างของงานจัดหาพัสดุต่าง ๆ
(๘) อํานวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจรับสามารถดําเนินการตรวจรับได้ตามกําหนด
(๙) รายงานผลการตรวจรับต่อผู้บริหาร
๑๓.๒ งานพัสดุครุภัณฑ์และงานวัสดุสํานักงาน
(๑) จัดวางระบบ แนวทาง และหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติด้านการพัสดุ
(๒) รวบรวม จัดทําทะเบียนทรัพย์สินพัสดุครุภัณฑ์สํานักงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน
(๓) บริหารจัดการทรัพย์สินพัสดุครุภัณฑ์สํานักงานอย่างเป็นระบบ
(๔) ดําเนิ นการร่วมกั บส่วนงานที่เกี่ ยวข้ องในการตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบประจํ า ปี
สอบหาข้อเท็จจริง จําหน่ายทรัพย์สินพัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน
(๕) ให้คําปรึกษาและแนะนําข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานด้านพัสดุ
(๖) บริ ห ารคลั ง วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ สํ า นั ก งาน และควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์
สํานักงาน
๑๓.๓ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของสํานักงาน
(๒) จัดทําแผนการปฏิบัติงานการกํากับดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(๓) ออกแบบ สร้าง ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงงานด้านอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ให้เกิด
บรรยากาศที่เหมาะสมต่อการทํางานร่วมกันและการสร้างนวัตกรรม
(๔) บริ ห ารจั ด การด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย สุ ข อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและการ
ประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งตรวจสอบ ปรับปรุง เสนอแนะแนวทางการแก้ไขและป้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
และนโยบายของสํานักงาน
(๕) สนับสนุน ส่งเสริม ให้คําปรึกษา ฝึกอบรม ให้ความรู้ตามแผนการปฏิบัติงานการกํากับ
ดูแลด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(๖) บริหารจัดการการให้บริการยานพาหนะของสํานักงาน สนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
(๗) บริหารจัดการ กํากับงานแม่บ้านของสํานักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๘) บริหารจัดการการให้บริการความสะอาดและสุขอนามัย
๑๓.๔ งานกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๑) จัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน เช่น การวางแผน
อัตรากําลัง การวิเคราะห์ปริมาณงาน (Work Load Analysis) การวิเคราะห์กําลังคน (Work Force Analysis)
๑๓

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) รายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติของผู้ที่จะทํางาน
(Job Specification) เป็นต้น
(๒) วางแผนเตรีย มทรัพยากรบุค คล ระบบการดํ าเนิ นงานที่มี คุ ณ ภาพให้สอดคล้ อ งกั บ
กลยุทธ์ และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) บริหาร กํากับ ติดตาม และสํารวจการดําเนินงานตาม แผนกลยุทธ์และนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(๔) ออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
(๕) ให้คําปรึกษา และสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๖) บริหารระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
(๗) บริหาร จัดการข้อมูลพนักงานอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
(๘) วางกลยุทธ์และสร้างวัฒนธรรมองค์กร พร้อมจัดทําแนวทางหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ค่านิยม (Core Value) ของสํานักงาน
(๙) สํารวจความผูกพันและความพึงพอใจของบริการภายในของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อสํานักงาน
พร้อมวางแนวทางการปรับปรุงเพื่อยกระดับการดําเนินงาน
(๑๐) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลและคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
(๑๑) จัดทําแผน บริหารจัดการ และดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
(๑๒) ให้คําปรึกษาและสนับสนุนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑๓.๕ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๔. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายบัญชีและการเงินมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑๔.๑ งานบัญชี
(๑) วางแผนและบริหารจัดการด้านบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ แผนและระเบียบทางการเงินของ
สํานักงาน
(๒) รับผิดชอบงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และจัดทํารายงานทางการเงิน
(๓) ตั้งหนี้เพื่อชําระค่าสินค้าหรือบริการที่ทําการจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) บริหาร จัดการด้านบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
(๕) บริหาร จัดการ ดําเนินการด้านภาษีของสํานักงาน
(๖) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๔.๒ งานการเงิน
(๑) วางแผนและบริหารจัดการด้านเงินรับและเงินจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณและ
ระเบียบทางการเงินของสํานักงาน
(๒) กําหนดแผนทางการเงิน บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีสภาพคล่อง รวมถึงการประเมิน
การลงทุนทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ
(๓) กํากับดูแล การเบิกจ่ายด้านการเงิน ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจ่ายเงิน การติดตามและ
เร่งรัดการชําระหนี้
๑๔

(๔) กํากับดูแลการจัดทําต้นทุนผลผลิต การวิเคราะห์งบการเงิน และจัดทํารายงานเชิง
วิเคราะห์ด้านการเงิน
(๕) ให้คําปรึกษา แนะนํา ด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงิน
และการบัญชี
(๖) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
๑๔.๓ งานบริหารการลงทุนและติดตามการใช้งบประมาณ
(๑) วางแผน บริหารการลงทุน และจัดสรรเงินทุนของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ
(๒) ติดตามการลงทุน วิเคราะห์ผลการลงทุน และจัดทํารายงานสรุปการลงทุนรายงานต่อ
ผู้บริหารของสํานักงาน
(๓) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน
(๔) สนับสนุน ผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดหาแหล่งทุนเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
ทั้งในและระหว่างประเทศ
(๕) สนับสนุน ให้คําปรึกษา และติดตามการใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณ
(๖) วิเคราะห์ต้นทุนการดําเนินงานของสํานักงาน
(๗) บริหาร กํากับ ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงาน
๑๔.๔ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๕. ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ให้มีผู้อํานวยการฝ่ายเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
๑๕.๑ งานตรวจสอบภายในและตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง และภารกิจงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
และการดําเนินงานต่าง ๆ ของสํานักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ
(๒) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล รวมถึงระเบียบ
คณะกรรมการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
(๓) จัดทําและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
(๔) วางแผนและจั ด ทํ า แผนการตรวจสอบประจํ า ปี พร้ อ มทั้ ง เสนอแผนการตรวจสอบ
ประจําปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๕) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และเป็นไปตามกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(๖) ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
ระบบการร้องเรียนของสํานักงาน
(๗) ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับอนุมัติเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คําสั่ง ประกาศ และมติคณะกรรมการ
(๘) รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ
๑๕

(๙) ติ ด ตามผลการตรวจสอบและการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจต้ อ ง
ดําเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น
(๑๐) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
(๑๑) ประสานงานกับผู้สอบบัญชีของสํานักงาน
(๑๒) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
๑๕.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๖. สํานักเลขานุการผู้อาํ นวยการ
ให้มีผู้อํานวยการสํานักเลขานุการผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารและบังคับบัญชา โดยสํานักเลขานุการ
ผู้อํานวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๖.๑ งานเลขานุการ
(๑) บริหารจัดการการนัดหมาย ตลอดจนอํานวยความสะดวกและสนั บสนุนการปฏิ บัติ
หน้าที่ของผู้อํานวยการและผู้บริหารระดับสูง
(๒) กลั่ น กรองหนั ง สื อ เอกสาร และสรุ ป ประเด็ นสํ า คัญ ก่ อ นนํา เสนอผู้ อํ า นวยการและ
ผู้บริหารระดับสูง
(๓) ประสานนโยบาย ข้ อสั่งการจากผู้ อํานวยการและผู้ บริหารระดับสูงไปยังเจ้ าหน้าที่
รวมถึงติดตามการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๒ งานสารบรรณ
(๑) บริหารจัดการงานสารบรรณของสํานักงาน รวมถึงตรวจสอบ แก้ไขหนังสือให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๒) บริหารจัดการทะเบียนรับส่งหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) สนับสนุนการจัดเก็บหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนการรับส่งเอกสารกับหน่วยงาน
ภายนอก
(๔) ประสานงาน แจ้งเวียนหนังสือ ประกาศ คําสั่ง และเอกสารต่าง ๆ ให้กับส่วนงาน
ภายในหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๓ งานอํานวยการ
(๑) บริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมเกี่ยวกับคณะกรรมการ ตลอดจน
ติดตามและรายงานการดําเนินงานตามมติที่ประชุมและข้อสั่งการของคณะกรรมการ
(๒) บริหารจัดการงานพิธีการ และกิจกรรมสําคัญของสํานักงาน
(๓) สนับสนุนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ตามภารกิจของสํานักงาน
(๔) สนับสนุนการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสําหรับการประชุมของสํานักงาน การเลี้ยง
รับรอง การต้อนรับ รวมถึงการจัดหาของที่ระลึกและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๑๖.๔ งานวิเคราะห์ข้อมูล
(๑) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและสถิติ จัดทํารายงาน เอกสารนําเสนอ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการและในภารกิจของสํานักงาน
๑๖

(๒) สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการภายในสํานักงาน เพื่อให้บรรลุ
ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๖.๕ งานกฎหมาย
(๑) บริหารจัดการงานด้านนิติกรรมสัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา การสอบสวน คดีความ
และให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานภายในและภารกิจของสํานักงาน
(๒) กํ า หนดแนวทาง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ และสื่ อ สารการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนด (Law
Compliance) ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสํานักงาน
(๓) ศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลง และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานภายในและ
ภารกิจของสํานักงาน
(๔) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมาย
๑๖.๖ ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๑๗. สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจทิ ัล
ให้มี ผู้ อํานวยการสถาบันพัฒนาบุ คลากรภาครั ฐด้านดิ จิ ทัล เป็ นผู้ บริหารและบังคับบัญชา โดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑๗.๑ งานวางแผนและบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
(๑) จัดทํากลยุทธ์และแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(๒) บริหาร จัดการ และจัดฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
(๓) เผยแพร่กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
(๔) ให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และเป็นวิทยากรหรือผู้ฝึกอบรม
แก่บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
(๕) วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทําและพั ฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับ
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล รวมถึงจัดทําเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง และติดตาม ประมวลผลและจัดทํารายงานการ
ใช้งานหลักสูตร
(๖) สร้าง พัฒนา และร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐและ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
๑๗.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

-----------------------------------------------------

๑๗

