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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ให สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงวั ฒ นธรรม มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การเป น
ศูน ย ก ลางการบริ ห ารของกระทรวงในการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร แปลงนโยบายของกระทรวงเป น
แผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเปาหมายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําและพัฒ นาแผนยุทธศาสตรอันเปนแผนแมบทของกระทรวง ตามนโยบายของ
กระทรวง นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐ มนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะ
นโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําป รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวง
(๒) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง
(๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
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(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง
(๕) กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวง
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเปนศูนยขอมูลกลางเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และใหบริการคนควาแกหนวยงานของรัฐและประชาชน
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานความรวมมือความสัมพันธกับตางประเทศดานวัฒนธรรม
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) กองการสัมพันธตางประเทศ
(๓) กองตรวจและประเมินผล
(๔) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๕) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ขอ ๔ สวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(๑) สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ ยวกับงานบริห ารทั่ว ไปของสํา นักงานปลัด กระทรวง และ
งานชวยอํานวยการ
(ข) ดํา เนิ น การเกี่ ย วกับ งานกฎหมายและระเบี ยบ งานนิ ติ ก รรมและสั ญ ญา
งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจของกระทรวง
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(ค) ดําเนิน การเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร
สถานที่ และยานพาหนะของกระทรวง
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกระทรวง
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒) กองการสัมพันธตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนความรวมมือ เผยแพร และแลกเปลี่ยน
ศิล ปะและวัฒ นธรรมระหว างประเทศให สอดคล องกับ นโยบายศิ ลปะ วัฒ นธรรม และนโยบาย
ตางประเทศของชาติ
(ข) บริหารจัดการและประสานงานการดําเนินงานตามแผนแมบท การพัฒนา
ความสัมพันธทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับประเทศตาง ๆ รวมกับสวนราชการและหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ
(ค) ประสานงานและดําเนินงานความรวมมือ เผยแพร และแลกเปลี่ยนศิลปะ
และวัฒนธรรมระหวางประเทศในระดับประชาชน องคกร และรัฐ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(ง) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
รวมทั้งเครือขายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในตางประเทศในการดําเนินงานวัฒนธรรมระหวางประเทศ
(จ) ระดมทรั พ ยากรจากต า งประเทศเพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
การดําเนินงานวัฒนธรรมของไทย
(ฉ) เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสารวัฒนธรรมระหวางประเทศ
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) กองตรวจและประเมินผล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ติดตาม ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
(ข) ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เพื่อใหเปนไปและ
สอดคลองกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่กําหนด
(ค) ติด ตาม ตรวจสอบการใช ทรั พ ยากรเพื่ อให มีก ารจัด สรร การเกลี่ย และ
ประสานระหวางสวนราชการใหเกิดความประหยัด คุมคา และสมประโยชน
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(ง) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของสวนราชการ
(จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงใหสอดคลองกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(ข) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา
หรือฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) แปลงนโยบายระดับ ชาติ ระดับกระทรวงเปน แผนแมบ ทและแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
(ข) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร ประสานนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ
ให สอดคล องกับ นโยบายและแผนแม บทของกระทรวง รวมทั้ง เร งรั ด ติด ตาม และประเมิน ผล
ปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด
(ค) ศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทําขอมูลในการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนงาน
โครงการ รวมทั้งจัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง
(ง) ติดตามและประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
(จ) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานงานและปฏิบั ติห น าที่ ใ นฐานะตั วแทนของกระทรวงในสว นภู มิภ าค
รวมทั้งดําเนินการ ประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขต
พื้นที่จังหวัด
(ข) สงเสริมการพัฒนาองคความรูและแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(ค) ดําเนินการปองกันและแกไขการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานหรือรวมมือ
กับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(ง) จัดทําแผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับงานดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่
จังหวัด
(จ) สงเสริ ม สนับ สนุ น และประสานการดํา เนิ น งานของสภาวั ฒนธรรมจัง หวั ด
สภาวัฒนธรรมอําเภอ และสภาวัฒนธรรมตําบล รวมทั้งหนวยงานอื่นที่ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ฉ) ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๕ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรจัด ตั้งสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเปนราชการบริหารสว นภูมิภาคขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒ นธรรม เพื่อทําหนาที่
ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวนภูมิภาค เพื่อใหการดําเนินการดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒ นธรรมในระดับจังหวัดเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุง
การแบง สว นราชการสํานั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงวั ฒ นธรรม และระบุอํ านาจหน าที่ข องแตล ะ
สวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

