
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการส านักงานปลัดกระทรวง   
กระทรวงวฒันธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๒ ให้ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็น
ศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์  แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผน  
การปฏิบัติราชการ  จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง  เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง  ตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบาย
ของกระทรวง  และนโยบายของรัฐมนตรี  ประสานแผนการปฏิบัติราชการและเสนอแนะนโยบาย 
ในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจ าปี  รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวง 

(๒) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง 
(๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ตลอดจนผลงานของกระทรวง 
(๕) ก ากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง 

เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง  และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 
(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(๘) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม  และประสานให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกัน  รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

(๙) ด าเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรคต์ามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี  
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 
(๑๑) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้ เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน

ปลัดกระทรวง  หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองการต่างประเทศ 
 (๔) กองตรวจราชการ 
 (๕) กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
 (๖) กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 
 (๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ข้อ ๔ ในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท า

หน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง   
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๕ ในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๖ ในส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
เพ่ือท าหน้าที่หลักเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีหน้าที่  
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาล 
ที่เกี่ยวข้อง  เสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และก ากับให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)   

และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวง  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  และงานช่วยอ านวยการของ

ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน  วางแผนก าลังคน  และบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) ด าเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๕) ด าเนินการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ  ศึกษาวิเคราะห์  พัฒนาปรับปรุงแก้ไข

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม  ให้เหมาะสม  
กับสภาพสังคมและสอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในความรบัผิดชอบของส านักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่
และอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวง 

(๒) สอบสวนข้อเท็จจริง  วินิจฉัย  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และชี้แจงข้อกฎหมายและวิธี
ปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รวมทั้งประสานหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ด าเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ตามกฎหมายของข้าราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง  และที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง 

(๕) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมาย  และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่
กระทรวง  ส่วนราชการ  และหน่วยงานในสังกัด  ตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   
และภาคประชาชน 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะนโยบาย  และจัดท าแผนความร่วมมือ 

ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายวัฒนธรรม   
และนโยบายต่างประเทศของชาติ 

(๒) บริหารจัดการและประสานการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
กับประเทศต่าง ๆ  โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ประสานงานและด าเนินงานความร่วมมือในการเผยแพร่  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศในระดับประชาชน  องค์กร  และรัฐ  ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ 
ภาคประชาชน  รวมทั้งเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศในการด าเนินงานวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

(๕) ระดมทรัพยากรจากต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการด าเนินงาน
วัฒนธรรมของไทย 

(๖) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองตรวจราชการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง  และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
(๒) สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจ าปีของกระทรวง  และแผนการตรวจ 

ราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เพ่ือให้เป็นไป

ตามแผนงานหรือโครงการ  และสอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่ก าหนด 
(๔) ประเมินผลแผนงานหรือโครงการในการตรวจราชการ  และจัดท ารายงานประจ าไตรมาส

และประจ าปี  รวมทั้งติดตามการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
(๕) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้มีการจัดสรร  การเกลี่ยและประสานระหว่าง

ส่วนราชการให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 
(๖) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามนโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ส าคัญ  

ของส่วนราชการ 
(๗) รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวง  

รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการสืบสวนและสอบสวน 

้หนา   ๗
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(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม  เพ่ือให้ทราบสภาวะ

หรือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม  และพยากรณ์แนวโน้มของการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม  เผยแพร่  
หรือแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้ทราบ  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(๒) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  รวมถึงก าหนดและเสนอแนวทางการควบคุมการเบี่ยงเบน
ทางวัฒนธรรม  เพ่ือการสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางวัฒนธรรม 

(๓) ศึกษา  ก าหนด  และพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังทางวฒันธรรม  รวมถึงตัวชี้วัดทางวฒันธรรม  
เพื่อการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

(๔) ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและให้ข้อมูลมาตรฐานทางวัฒนธรรมแก่หน่วยงาน  องค์กรเครอืขา่ย  
และบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไป  รวมทั้งเป็นศูนย์บริการในการจัดระบบและเผยแพร่ข้อมูล
มาตรฐานทางวัฒนธรรม 

(๕) ศึกษา  ก าหนด  และพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท 
(๖) เฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์เพ่ือก ากับและประสานงานให้เกิดความเหมาะสม 

ตามระดับของสื่อทุกประเภท 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย 
(๘) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง

ทางวัฒนธรรม  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน  โดยส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน  เพ่ือร่วมกันด าเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็ง  
ทั้งระบบ 

(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนปฏิบัติการ  และแนวทางการบริหารจัดการ  รวมทั้งก ากับ  ดูแล  ติดตาม   

และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท ามาตรการและแนวทางการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 

้หนา   ๘
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(๓) เป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์ข้อมูลด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน  รวมทั้ง 
ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  และหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
ของกระทรวง  และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

(๕) บริหารจัดการ  จัดหา  ดูแล  และบ ารุงรักษาสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
พิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 

(๖) ปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา  แนะน าเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 

(๗) สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานร่วมกับส านักพระราชวัง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลงนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับกระทรวงเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของกระทรวง 
(๒) จัดท าและพัฒนายุทธศาสตร์  ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบตังิาน
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

(๓) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อมูลในการก าหนดนโยบาย  และจัดท าแผนงาน  โครงการ  
รวมทั้งจัดท าและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง 

(๔) จัดท างบประมาณประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกระทรวง 

(๕) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ  
ภาคประชาชน 

(๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  และนโยบายของกระทรวง   

้หนา   ๙
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(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าหรือฝึกอบรม 
การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๕ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งประสานและสนับสนุน

งานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมใน  

เขตพ้ืนที่จังหวัด 
(๓) ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานงานหรือ

ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
(๔) จัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(๕) ส่ ง เสริม   สนับสนุน   และประสานการด า เนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด   

สภาวัฒนธรรมอ าเภอ  และสภาวัฒนธรรมต าบล  รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ด าเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะ  
และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานและให้ค าปรึกษา  แนะน าเกี่ยวกับพิธีการศพที่ ได้รับพระราชทานใน 
เขตพ้ืนที่จังหวัด  รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  29  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

อิทธิพล  คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๑๓๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒


