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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มีภารกิจเก่ียวกับ 

การเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวง 
เป็นแผนปฏิบัติ  จัดสรรทรัพยากร  และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวง  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูล  เพื่อเสนอแนะรัฐมนตรี  สําหรับใช้ในการกําหนดนโยบาย  
เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

(๒) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว  
กีฬา  และนันทนาการ  ตามนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  รวมทั้งประสาน
แผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปี 

(๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ตลอดจนผลงานของกระทรวง 
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(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมท้ังประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 

(๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 

(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนนัทนาการ 

(๙) พัฒนาระบบและบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 
(๑๐) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  รวมทั้งกฎหมายและ

ระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ดังต่อไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (๑) กองกลาง 
   (๒) กองมาตรฐานและกํากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
   (๓) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   (๔) กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 
   (๕) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  

เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ให้มีกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง  เสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

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

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวงและงานช่วยอํานวยการ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  และพัฒนาบุคลากรของ

สํานักงานปลัดกระทรวง  และที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
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(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี  และ
ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา   
งานเก่ียวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง  อาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  และการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง  รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองมาตรฐานและกํากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเก่ียวกับสถานการณ์  ตลอดจนพัฒนากลไกระบบเฝ้าระวัง

และป้องกันภัยที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและเผยแพร่และ
แจ้งเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว 

(๒) จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  รวมถึงกําหนดและเสนอแนวทางเก่ียวกับการแก้ไข
ปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยวและการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

(๓) ศึกษา  กําหนด  และพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
(๔) เฝ้าระวัง  ติดตามสถานการณ์  และตรวจสอบสิ่งบอกเหตุที่มีผลกระทบหรืออาจเกิด

ผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
(๕) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการให้ความช่วยเหลือ  

การอํานวยความสะดวก  การแก้ไขปัญหาการหลอกลวง  การดูแลความปลอดภัย  และการบรรเทาทุกข์
แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว  โดยส่งเสริม  สนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
เพื่อร่วมกันดําเนินงานให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอํานวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว
ถูกหลอกลวงในประเทศไทย 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  เพื่อจัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนงานโครงการ  

รวมทั้งจัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง 
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(๒) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  ประสานนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผนแม่บทของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง 

(๓) แปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงเป็นแผนแม่บทและแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

(๔) จัดทํางบประมาณประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ใหส้อดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกระทรวง 

(๕) เสนอแนะมาตรการเพื่อผลักดันและสนับสนุนการนํานโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
(๖) ติดตามและประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ 
(๗) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในประเทศทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน  และภาคประชาชนที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  สํารวจ  รวบรวม  ตรวจสอบ  และจัดทําข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

การท่องเที่ยวและกีฬา 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 
(๓) บริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อบริการเผยแพร่ 
(๔) เสนอแนะแนวทางและมาตรการเก่ียวกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา

รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ 
(๕) ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ  คาดการณ์แนวโน้ม  และ

ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 
(๖) เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวง  

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 
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(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษา  แนะนํา  หรือฝึกอบรม
การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค  รวมทั้ง

ดําเนินการประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๒) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการของจังหวัด  รวมทั้ง
ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ
ในเขตพื้นที่จังหวัด  โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๔) ให้คําปรึกษาแนะนํา  และสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กร
เครือข่ายชุมชน  ประชาชน  และหน่วยงานอื่นที่ดําเนินงานด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว  กีฬา  และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๕) ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
กอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


