
 
กลุ่มงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง 

 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะนโยบาย และ
จัดทําแผนความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ ยน
วัฒนธรรมระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายวัฒนธรรม 
และนโยบายต่างประเทศของชาติ 
2) บริหารจัดการและประสานการดําเนินงานตามแผนการ
พัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ โดยบูรณา
การร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) ประสานงานและดําเนินงานความร่วมมือในการเผยแพร่ และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในระดับประชาชน  
องค์กร และรัฐ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
4) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเครือข่ายวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศในการดําเนินงานวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  
5) ระดมทรัพยากรจากต่างประเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการดําเนินงานวัฒนธรรมของไทย 

6) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) จัดทําแผนการตรวจราชการประจําปีของกระทรวง และ
แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

2) สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ประจําปีของกระทรวง และแผนการตรวจราชการแบบบูรณา
การของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

3) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการและ
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่กําหนด 

4) ประเมินผลแผนงานหรือโครงการในการตรวจราชการและ
จัดทํารายงานประจําไตรมาสและประจําปี รวมทั้งติดตามการนํา
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
5)  ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพื่ อให้ มีการ 
จัดสรร การเกลี่ยและประสานระหว่างส่วนราชการให้เกิด 
ความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์  
6) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และแผนงานที่สําคัญของส่วนราชการ 

7) รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชน 
ที่ เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงรวมทั้งตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
สืบสวนและสอบสวน 

8) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

โครงสร้างและอํานาจหน้าทีข่องส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สํานักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร* สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

กลุ่มตรวจสอบภายใน* มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
2) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
3) ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
4) จัดทํายุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
5) ส่งเสริม  สนับสนนุ  และประสานการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอําเภอ และสภาวัฒนธรรมตําบล 
    รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ดําเนินงานด้านศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด 
6) ปฏิบัติงานและให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในเขตพื้นที่จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต* 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ และงาน
ช่วยอํานวยการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การ
พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง 
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงาน วางแผนลังคน และ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง 
(4) ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(5) ดําเนินการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในภูมิภาค 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
   
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ ศึกษาวิเคราะห์ 
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและ
สอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในความรับผิดชอบ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์
ขอ งกฎหมายที่ อ ยู่ ใ นหน้ าที่ แ ล ะอํ า น าจของสํ านั ก ง าน
ปลัดกระทรวง 
2) สอบสวนข้อเท็จจริง วินิจฉัย ให้คําปรึกษา แนะนํา และชี้แจง
ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมทั้งประสานหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีคําวินิจฉัยเป็นที่สุด 
3) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่
และอํานาจของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
4) ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตาม
กฎหมายของ ข้าราชการและลู ก จ้ า ง ในสั งกั ดสํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวง และที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
5) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมาย และให้คําปรึกษา
แนะนําด้านกฎหมายแก่กระทรวง ส่วนราชการ และหน่วยงานใน
สังกัด ตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้ งภาครัฐ  ภาคเอกชน และ
ประชาชน 

กองกฎหมาย กองกลาง กองการต่างประเทศ กองตรวจราชการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 



 
โครงสร้างและอํานาจหน้าทีข่องส่วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 

สํานักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 

กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1)  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม เพื่อให้ทราบสภาวะหรือปรากฏการณ์ทาง
วัฒนธรรม และพยากรณ์แนวโน้มของการเบี่ยงเบนทาง
วัฒนธรรม เผยแพร่หรือแจ้งเตือนภัยให้ประชาชน 
ได้ทราบ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น 

2)  จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงกําหนดและเสนอ
แนวทาง การควบคุมการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม เพือ่การสร้าง
และพัฒนาระบบเฝา้ระวังและเตือนภัยทางวัฒนธรรม 

3)  ศึกษา กําหนด และพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม รวมถึงตัวชี้วัดทางวัฒนธรรม เพื่อการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

4)  ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและให้ข้อมูลมาตรฐานทาง
วัฒนธรรมแก่หน่วยงาน องค์กรเครือข่าย และบุคลากรภาครัฐ
และภาคประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์บริการในการจัดระบบ
และเผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานทางวัฒนธรรม  
5)  ศึกษา กําหนด และพัฒนาระบบการจัดระดับความ
เหมาะสมของสื่อทุกประเภท 

6)  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และวิเคราะห์เพื่อกํากับและ
ประสานงานให้เกิดความเหมาะสมตามระดับของสื่อทุกประเภท 

7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย 

8)  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รวมถึงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันดาํเนินงานเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมให้เกิดเครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ 

9) ดําเนินการเกี่ยวกบังานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 

10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) จัดทําแผนปฏิบัติการ และแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทํามาตรการและแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 

3) เป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์ข้อมูลด้านพิธีการศพที่ได้รับ
พระราชทาน รวมทั้งให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

4) ดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพิธี
การศพที่ได้รับพระราชทานของกระทรวง และบุคลากรภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง 

5) บริหารจัดการ จัดหา ดูแล และบํารุงรักษาสิ่งของเครื่องใช้ที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 

6) ปฏิบัติงานและให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับพิธีการศพที่
ได้รับพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

7) สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสํานักพระราชวัง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 

8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
   
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) แปลงนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับกระทรวงเป็น
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

2) จัดทําและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผน
ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

3) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทําข้อมูลในการกําหนดนโยบาย 
และจัดทําแผนงาน โครงการ รวมทั้งจัดทําและประสานแผนการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง 

4) จัดทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานของกระทรวง 

5) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

6) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
   
 

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
นโยบายของกระทรวง 

2) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมทั้ งให้
คําปรึกษาแนะนําหรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรม 

3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
   
 



 
 
* อํานาจหน้าที่กลุ่มงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

  1.  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

  2.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

  1.  เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

  2.  ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

  3.  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

  4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

1.  เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อปลัดกระทรวง 

  2.  ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

  3.  รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  4.  คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

5.  ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อ 3. และข้อ 4. และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.  ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 


