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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  มีภารกิจเก่ียวกับการดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  
และเผยแพร่  กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาภูมิปัญญา  และการประยุกต์ใช้ 
ในสังคม  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๒) ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรม  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศ 
(๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๔) ศึกษา  วิจัย  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้  สติปัญญา  และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๕) ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๖) จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย  แผนงาน  และยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน 
(๓) ศูนย์หอศิลป์ 
(๔) สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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ข้อ ๔ ในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก 
ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๕ ในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ผู้อํานวยการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน 
(๓) ดําเนินงานเก่ียวกับยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริม  พัฒนา  และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

แผนงาน  และโครงการของสํานักงาน  รวมทั้งติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
และโครงการของหน่วยงานในสังกัด 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุ  อาคารสถานท่ี  
และยานพาหนะของสํานักงาน 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบและบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 
(๖) ดําเนินการและประสานงานเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรม

และสัญญา  งานท่ีเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศของสํานักงาน 
(๘) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจการการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๗ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิจัย  และสํารวจ  เพื่อกําหนดแผนการระดมทุนส่งเสริมการลงทุนทางศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย 
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(๒) ระดมทรัพยากรและบริหารจัดการแหล่งทุนหรือกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุนบุคคล  องค์กรรัฐ  เอกชน  ชุมชนในการสร้างสรรค์งาน  และการระดมทุน

ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ทั้งในและต่างประเทศ 
(๔) เชื่อมโยง  ประสานงาน  และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย  ทั้งในและต่างประเทศ 
(๕) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลกิจกรรมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน 

หรือกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๘ ศูนย์หอศิลป์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนบัสนุน  และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๒) สนับสนุนทางวิชาการในการจัดการหอศิลป์ 
(๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายหอศิลป์และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๔) เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน  การจัดนิทรรศการ  และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๕) ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติศิลปิน  และผู้สร้างงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๖) แสวงหา  และจัดหาผลงานทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย  เพื่อเป็นสมบัติของชาติ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๙ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และเผยแพร่การสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ทั้งประเภทงานวิจิตรศิลป์และงานประยุกต์ศิลป์ 
(๓) ศึกษาและเผยแพร่ผลงานของศิลปินและผู้สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ทั้งประเภทงานวิจิตรศิลป์และงานประยุกต์ศิลป์ 
(๔) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๕) จัดกระบวนการเรียนรู้และประยุกต์ใช้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการดําเนินชีวิต 
(๖) พัฒนาระบบและจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
วีระ  โรจน์พจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  โดยเปลี่ยนช่ือกองกลางเป็น
สํานักงานเลขานุการกรม  และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือทําหน้าที่
ตรวจสอบการดําเนินงาน  สนับสนุนการปฏิบัติงาน  และพัฒนาการบริหารของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
รวมทั้งระบุอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับ 
สภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


