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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๔) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  มีภารกิจเก่ียวกับการเป็นศูนย์กลาง

การบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์  แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ  จัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง  เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง  
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวง  ตามนโยบายของกระทรวง  
นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของรัฐมนตรี  ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้ง
และจัดสรรงบประมาณประจําปี  รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

(๒) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง 
(๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 
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(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ตลอดจนผลงานของกระทรวง 
(๕) กํากับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผล  รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

ในสังกัดกระทรวง 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง 

เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง  และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม 
(๘) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรม  และประสานให้เกิด

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคมร่วมกัน  รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 

(๙) ดําเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  ดังต่อไปนี้ 
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย   
 (๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๔) สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
 (๕) สํานักตรวจและประเมินผล 
 (๖) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 (๗) สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทํา

หน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
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(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง  เสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเร่ืองการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวง 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณ  และงานช่วยอํานวยการของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี 

และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน  วางแผนกําลังคน  และบริหารงานบุคคลของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๕) ดําเนินการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบ  ศึกษาวิเคราะห์  พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  

กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม 
และสอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในความรับผิดชอบของกระทรวง  และกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  และเป็นกลไกในการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

(๒) สอบสวนข้อเท็จจริง  วินิจฉัย  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และชี้แจงข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ
ในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวง  รวมทั้งประสานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีคําวินิจฉัยเป็นที่สุด 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ตามกฎหมายของข้าราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  และที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง 
และกระทรวง 

(๕) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมาย  และให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมายแก่กระทรวง  
ส่วนราชการ  และหน่วยงานในสังกัด  ตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําหรือฝึกอบรม 

การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 



หน้า   ๒๗ 
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(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะนโยบาย  และจัดทําแผนความร่วมมือในการเผยแพร่  

และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายวัฒนธรรม  และนโยบายต่างประเทศของชาติ 
(๒) บริหารจัดการและประสานการดําเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาความสัมพันธ์ 

ทางวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ  โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๓) ประสานงานและดําเนินงานความร่วมมือในการเผยแพร่  และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศในระดับประชาชน  องค์กร  และรัฐ  ทั้งในระดับทวิภาคี  และพหุภาคี 
(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานงาน  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาชน  รวมทั้ง

เครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศในการดําเนินงานวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
(๕) ระดมทรัพยากรจากต่างประเทศเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการดําเนินงาน

วัฒนธรรมของไทย 
(๖) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ สํานักตรวจและประเมินผล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีของกระทรวง 
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวง 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตาม

แผนงานหรือโครงการและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่กําหนด 
(๔) ประเมินผลแผนงานหรือโครงการในการตรวจราชการและจัดทํารายงานประจําไตรมาส

และประจําปี  รวมทั้งติดตามการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
(๕) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีการจัดสรร  การเกลี่ย  และประสาน

ระหว่างส่วนราชการให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 
(๖) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการ 
(๗) รับเร่ืองราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับงานของกระทรวง  

รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นและประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการสืบสวนและสอบสวน 
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(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) แปลงนโยบายระดับชาติ  ระดับกระทรวงเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการ 

ของกระทรวง 
(๒) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง

กับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในสังกัด 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  เพื่อจัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนงาน  โครงการ  
รวมทั้งจัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง 

(๔) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชน 

(๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  มีอํานาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเก่ียวกับสถานการณ์  และสภาพแวดล้อม  เพื่อให้ทราบสภาวะ

หรือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม  และพยากรณ์แนวโน้มของการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรม  เผยแพร่หรือแจ้งเตือนภัย
ให้ประชาชนได้ทราบ  รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น 

(๒) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  รวมถึงกําหนดและเสนอแนวทางการควบคุมการเบี่ยงเบน
ทางวัฒนธรรม  เพื่อการสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางวัฒนธรรม 

(๓) ศึกษา  กําหนด  และพัฒนามาตรฐาน  รวมถึงตัวชี้วัดทางวัฒนธรรม  เพื่อการเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

(๔) ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและให้ข้อมูลมาตรฐานทางวัฒนธรรมแก่หน่วยงาน  องค์กรเครือข่าย  
และบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนทั่วไป  รวมท้ังเป็นศูนย์บริการในการจัดระบบและเผยแพร่ข้อมูล
มาตรฐานทางวัฒนธรรม 

(๕) ศึกษา  กําหนด  และพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท 
(๖) เฝ้าระวัง  ตรวจสอบ  และวิเคราะห์เพื่อกํากับและประสานงานให้เกิดความเหมาะสม 

ตามระดับของสื่อทุกประเภท 
(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย 
(๘) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง

ทางวัฒนธรรม  รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน  โดยส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกันดําเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ 
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(๙) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมทั้งดําเนินการ  

ประสาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมในเขต

พื้นที่จังหวัด 
(๓) ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเบ่ียงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานงาน 

หรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
(๔) จัดทําแผนยุทธศาสตร์เก่ียวกับงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด  สภาวัฒนธรรมอําเภอ  

และสภาวัฒนธรรมตําบล  รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดําเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรมในเขต
พื้นที่จังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วีระ  โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  โดยจัดต้ังกองกฎหมายเป็นส่วนราชการ 
ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงวัฒนธรรม  เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้น  และเปลี่ยนช่ือ 
สํานักบริหารกลาง  เป็นกองกลาง  รวมทั้งระบุอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ
ที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


