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ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 
 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การนําทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนามาตรฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทยขนาดใหญ่ ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความม่ันคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายให้มี
ความเหมาะสมทันสมัย 
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สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของ
กระทรวง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และบริหาร
ราชการทั่วไปของกระทรวง เพ่ือการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 

วิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวง 

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม  
ทั้งในและต่างประเทศพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการของหน่วยงานในสังกัด 

พันธกิจของสำนักงานปลัดกระทรวง 

1.  กำหนด นโยบาย แผนและมาตรการด้านศิลปะศาสนา และวัฒนธรรม 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.  พัฒนาบุคลากรระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 
5.  พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
1. การบริหารจัดการและส่งเสริมความร่วมมือทั ้งในและต่างประเทศ ด้านศาสนา ศิลปะ  

และวัฒนธรรม 
2. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะ  

และวัฒนธรรม 

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง 
1. จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงตามนโยบายของรัฐบาล  นโยบาย 

ของกระทรวง และนโยบายของรัฐมนตรีประสานแผนการปฏิบัติราชการและเสนอแนะนโยบายในการตั้ ง 
และจดัสรรงบประมาณประจำปีรวมทัง้ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  

2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง  
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  
4. ดำเนินการเกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง  
5. กำกับ เร่งรัดติดตาม และประเมินผล รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ 

ในสังกัดกระทรวง  
6. ดำเนินการเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมลูกลาง เพ่ือสนับสนุน

การบริหารงานของกระทรวง และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐ และประชาชน  
7. ดำเนินการเกี่ยวกบังานความร่วมมือความสัมพันธ์กับตา่งประเทศด้านวัฒนธรรม  
8. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และประสานให้เกิดเครือข่าย

ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกส่วน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สังคมร่วมกันรวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  

9. ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการพฒันาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2551  
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10. ดำเนินการเกี่ยวกบัการพิธีการศพทีไ่ด้รับพระราชทาน  
11. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอ่ืน 

ทีเ่กีย่วขอ้ง  
12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง 

หรือตามท่ีรฐัมนตรีหรอืคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ภาพรวมโครงสร้างการบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
- ราชการบริหารส่วนกลาง 

1.  กองกลาง 
2.  กองกฎหมาย 
3.  กองการต่างประเทศ 
4.  กองตรวจราชการ 
5. กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
6.  กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 
7.  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
8.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. กลุ่มงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง 
 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 - กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

- ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด 
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โครงสร้างและอำนาจหน้าทีข่องส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
(ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2562) 

 
1. กองกลาง 

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ และงานช่วยอํานวยการของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง  
(2)  ดำเนินการเกี ่ยวกับการเงิน การบัญชีการงบประมาณ การพัสดุอาคารสถานที ่และ

ยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
(3)  ดำเนินการเกี ่ยวกับการจัดระบบงานวางแผนลังคน และบริหารทรัพยากรบุคคลของ

สำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
(4)  ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
(5)  ดำเนินการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในภูมิภาค  
(6)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องหรือที ่ได้รับ

มอบหมาย 

2. กองกฎหมาย 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมและสอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศในความรับผิดชอบ   
ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง  

(2) สอบสวนข้อเท็จจริง วินิจฉัย ให้คำปรึกษา แนะนํา และชี้แจง  ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ 
ในการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมทั ้งประสาน
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีคําวินิจฉัยเป็นที่สุด  

(3) ดำเนินการเกี ่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญางานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง และงานคดีอื ่นที่อยู ่ในหน้าที่ และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง 
และกระทรวง  

(4) ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามกฎหมายของข้าราชการและลูกจ้าง  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และท่ีอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง
และกระทรวง  

(5) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมายและให้คำปรึกษา แนะนําด้านกฎหมายแก่กระทรวง 
ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานอื ่นทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และประชาชน 
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3. กองการต่างประเทศ 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ศึกษาและว ิเคราะห ์เพื ่อจ ัดทำข้อเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนความร ่วมมือ  

ในการเผยแพร่และแลกเปลี ่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย
วัฒนธรรมและนโยบายต่างประเทศของชาติ  

(2)  บริหารจัดการและประสานการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม  
กับประเทศต่างๆ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

(3)  ประสานงานและดําเนินงานความร่วมมือในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศในระดับประชาชน องค์กร และรัฐ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

(4)  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
รวมทั้งเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศในการดําเนินงานวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  

(5)  ระดมทรัพยากรจากต่างประเทศเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดําเนินงานวัฒนธรรม
ของไทย  

(6)  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมระหว่างประเทศ  
(7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

4. กองตรวจราชการ 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทำแผนการตรวจราชการประจำปีของกระทรวง และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
(2)  สนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ  ประจำปีของกระทรวง และแผน 

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  
(3)  ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพ่ือให้เป็นไปตาม

แผนงานหรือโครงการและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และข้ันตอนที่กำหนด  
(4)  ประเมินผลแผนงานหรือโครงการในการตรวจราชการและจัดทำรายงานประจำไตรมาส 

และประจำปีรวมทั้งติดตามการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ  
(5)  ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีการจัดสรร การเกลี่ยและประสานระหว่าง

ส่วนราชการให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์  
(6)  ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานที่สำคัญของ

ส่วนราชการ  
(7)  รับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงรวมทั้ง

ตรวจสอบข้อมูลเบื ้องต้นและประสานหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อดำเนินการสืบสวน  
และสอบสวน  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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5. กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเกี ่ยวกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม เพื่อให้ทราบสภาวะ  

หรือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม และพยากรณ์แนวโน้มของการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม 
เผยแพร่หรือแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้ทราบ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้น  

(2)  จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรวมถึงกำหนดและเสนอแนวทางการควบคุมการเบี่ยงเบน 
ทางวัฒนธรรม เพ่ือการสร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางวัฒนธรรม  

(3)  ศึกษา กำหนด และพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รวมถึงตัวชี ้ว ัดทาง
วัฒนธรรม เพ่ือการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ  

(4)  ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและให้ข้อมูลมาตรฐานทางวัฒนธรรมแก่หน่วยงาน องค์กร
เครือข่าย และบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นศูนย์บริการในการ
จัดระบบและเผยแพร่ข้อมูลมาตรฐานทางวัฒนธรรม  

(5)  ศึกษา กำหนด และพัฒนาระบบการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อทุกประเภท  
(6)  เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และวิเคราะห์เพื่อกำกับและประสานงานให้เกิดความเหมาะสมตาม

ระดับของสื่อทุกประเภท  
(7)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย  
(8)  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง  

ทางวัฒนธรรม รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นร่วมกัน โดยส่งเสริมและ
สนับสนุน หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือร่วมกันดำเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้เกิด
เครือข่ายและความเข้มแข็งทั้งระบบ  

(9)  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ พ.ศ. 2551  

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

6. กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  แผนปฏิบัติการและแนวทางการบริหารจัดการ รวมทั้ง กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงาน  
(2)  ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำมาตรการและแนวทางการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานพิธี  

การศพที่ได้รับพระราชทาน  
(3)  เป็นศูนย์ประสานงานและศูนย์ข้อมูลด้านพิธ ีการศพที ่ได้ร ับพระราชทาน รวมทั้ งให้

คำปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและ
หน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

(4)  ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 
ของกระทรวง และบุคลากรภายนอกที่เกีย่วขอ้ง  

(5)  บริหารจัดการ จัดหา ดูแล และบำรุงรักษาสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการ
ศพที่ได้รับพระราชทาน  
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(6)  ปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้ร ับพระราชทานในพ้ืนที่
กรงุเทพมหานคร  

(7)  สนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกีย่วกับพธิีการศพทีไ่ด้รับพระราชทาน  

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

7. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  แปลงนโยบายระดับชาติและนโยบายระดับกระทรวงเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ  

ของกระทรวง  
(2)  จัดทำและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง  

กับนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  

(3)  ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานโครงการ 
รวมทั้งจัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง  

(4)  จัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกระทรวง  

(5)  ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน  

(6)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนและนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายของกระทรวง  
(2)  พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมทั้งให้  คำปรึกษาแนะนําหรือฝึกอบรม 

การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม  
(3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
(4)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

9. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
(2)  ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง  
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(3)  ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกบหน่วยงานกลางต่างๆ  
และหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  

(4)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

10. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง  
(2)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั ้งจัดทำแผนปฏิบัติการ  ป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดให้สอดคล้องกับ
ย ุทธศาสตร ์ชาต ิว ่าด ้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจร ิต มาตรการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง  

(2)  ประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  

(3) รับข้อร้องเรียนเรื ่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(4)  คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
(5)  ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 3. และข้อ 4. และร่วมมือ 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  

(6)  ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ ้มครองจริยธรรม เสนอต่อ  ปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

12. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1)  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนงาน

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
(2)  ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่

จังหวัด  
(3)  ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมโดยประสานงานหรือร่วมมือ

กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
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(4)  จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด  

(5)  ส่งเสริม สนับสนนุ และประสานการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม
อำเภอ และสภาวัฒนธรรมตำบล รวมทั้งหน่วยงานอื ่นที ่ดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ  
และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด  

(6)  ปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานในเขตพื้นที่
จังหวัด รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดตามท่ีได้รบัมอบหมาย  

(7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ทบทวนความเป็นปัจจุบันด้านดิจิทัล 

1. โครงสร้างบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

โดยปัจจุบันมีบุคลากรตามโครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
1 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

1 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ 1 
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 

 

กลุ่มระบบฐานข้อมูล 
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

1 ผู้อำนวยการกลุ่มระบบฐานข้อมูล 1 
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 3 

 

กลุ่มบริหารเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ 
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

1 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ 1 
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 3 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ลำดับ ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

1 นักจัดการงานทั่วไป 1 
 

 รวมทั้งสิ้น 13 คน 
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2. โครงสร้างระบบงานและภาพรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งาน (Software & Data) 

1. เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม (www.m-culture.go.th) 
2. เว็บไซต์ ilovethaiculture (www.ilovethaiculture.com) 
3. ระบบรากวัฒนธรรม (http://rak.m-culture.go.th) 
4. ระบบศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม (http://www.thaiculture.go.th/web) 
5. ระบบสร้างอาชีพทางวัฒนธรรม ThaiCulture 4.0 (http://cpot.in.th/) 
6. ระบบติดตามและประเมินผล (eproject.m-culture.go.th) 
7. ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื ่อรายงานศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

(moc.m-culture.go.th) 
8. ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรม (moc2015.m-culture.go.th) 
9. ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม (www.m-culture.in.th) 
10. ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม(84 เส้นทาง) (www.thaiculture.in.th) 
11. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(ชลบุรี) (www.culturalmap.in.th) 
12. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (http://intranet.m-culture.go.th/) 
13. เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม https://digital.m-culture.go.th 
14. เว็บไซต์ชุมชนด้านวัฒนธรรม (บวร ออน ทัวร์) 

- หน้าบ้าน (https://boworn.m-culture.go.th/) 
15. เว็บไซต์สถานที่สำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนด้านวัฒนธรรม (แหล่งวัฒนธรรมไทย) 

- หน้าบ้าน (https://gis.m-culture.go.th/) 
16. เว็บไซต์สถานที่สำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนด้านวัฒนธรรม (แหล่งวัฒนธรรมชุมชน) 

- หน้าบ้าน (https://gis.m-culture.go.th/) 
17. เว็บไซต์ชุมชนคุณธรรม 

- หน้าบ้าน (https://moral.m-culture.go.th) 
18. เว็บไซต์เครือข่ายทางวัฒนธรรม 

- หน้าบ้าน (https://culturenet.m-culture.go.th) 
19. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ กระทรวงวัฒนธรรม  

(https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561_new/) 
20. ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ภายใน สป.วธ. และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  

(https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561/) 

 

http://www.m-culture.go.th/
http://www.ilovethaiculture.com/
http://rak.m-culture.go.th/
http://www.thaiculture.go.th/web
http://cpot.in.th/
http://www.m-culture.in.th/
http://www.thaiculture.in.th/
http://www.culturalmap.in.th/
http://intranet.m-culture.go.th/
https://digital.m-culture.go.th/
https://boworn.m-culture.go.th/
https://gis.m-culture.go.th/
https://gis.m-culture.go.th/
https://moral.m-culture.go.th/
https://culturenet.m-culture.go.th/
https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561_new/
https://www.m-culture.go.th:15005/mocbackend2561/
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แผนภาพแสดงระบบงานสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

 
รูปภาพ แสดงระบบงานสารสนเทศสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
รูปภาพ แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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รูปภาพ แผนผังแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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รูปภาพ แผนผังแสดงการเชื่อมโยงเครือข่าย GDCC Cloud ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
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แนวคิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยน 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรดิจิทัลในยุคดิจิทัล 4.0 

 
Digital Services Open Data 

การให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมได้รับการปรับกระบวนงาน และพัฒนา
ระบบงานเป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน หรือบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Services) 
 

พัฒนาระบบดิจิทัล สนับสนุนการเปิดเผย 
แลกเปลี่ยน การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ นำไปสู่การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาธิบาล 
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
 

 
 

Services and Data 
Integration 

Digital Platform Smart Organization 

การบูรณาการให้เกิดการใช้ 
ประโยชน์ข้อมูล และการทำงาน
ร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง โดยการสร้างระบบ 
ทีใ่ห้บริการและตอบสนอง 
ความต้องการผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่เปิดเผย และเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่างๆ ได้ 

นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพ
มาปรับใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการให้บริการ
และปฏิบัติงาน รวมทัง้การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาการให้บริการและ 
ใช้ประโยชน์ดิจิทัลในรูปแบบของ 
Platform 

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อมุง่สู่การ 
เป็นองค์กรอัจฉริยะ (Smart 
Organization) โดยการขับเคลื่อน
ผ่านการพัฒนานวัตกรรม  
การนำเอาเทคโนโลยี Smart 
Machines มาปรับใช้กับ 
การดำเนินงานและการให้บริการ
ต่างๆ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
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รูปภาพ แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

1.  ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งหมด  รวมทั้งแผนปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับเดิมของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

2.  ประชุมกลุ่มย่อยภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
3.  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
4. เสนอร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม พ.ศ. 2563 - 2565
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ปัจจัยความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล 

 
รูปภาพ แสดงปัจจัยความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล  

 
 
Digital Technology  
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึน้ 

 
Vision  
ต่อยอดและสร้างนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อน
วัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

 
Expectation  
ศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และ 
สร้างนวัตกรรมด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
Collaboration  
ความมุ่งม่ัน ร่วมมือ ร่วมใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการปรับสู่องค์กรดิจิทัล 
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นโยบายด้านดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
1.  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และต่อยอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 
2.  สนับสนุน กอง/ศูนย์/กลุ่ม ให้เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาต่อยอดทุน

ทางวัฒนธรรม 
3.  สนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบสารสนเทศแก่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
4.  การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก โดยเน้นการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรม 

5.  ส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และส่งเสริมการนำข้อมูลด้านวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทาง
วัฒนธรรม 
 
บทวิเคราะห์สภาพภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้บริหารระดับสูงมีความตระหนักและให้

ความสำคัญต่อการนำข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มาต่อยอดและ
สร้างคุณค่า 

2. บุคลากรด้านดิจิทัล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาต่อยอด 

3. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทำและนำเข้าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี  

4. มีข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม พร้อมนำมา
ประมวลผลและเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างถูกต้อง 

5. มีบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถให้
คำปรึกษาแนะนำด้านข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ 
เพ่ือการเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

6. ข้อมูลมีความหลากหลายและมีหน่วยงานส่วน
ภูมิภาค เป็นผู้ดูแลข้อมูล ทำให้มีความพร้อมใน
การเชื่อมโยงข้อมูล 
 

1. การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ
ทำงานด้านดิจิทัล มีอยู่อย่างจำกัด  

2. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล  

3. ยังขาดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานอ่ืน  

4. ข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมมีจำนวนมาก 
และมีการสืบทอดองคค์วามรู้มาเป็นเวลานาน  
ทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน 

5. ยังไม่มีการกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

6. ขาดการส่งเสริมให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจำกัด (Threat) 

1. นโยบายภาครัฐส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ภาครัฐและการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) 

2. รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจำเป็นต้องใช้
มรดกทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนจากข้อมูลองค์
ความรู้ในการนำไปต่อยอดการพัฒนาสร้างสรรค์
เชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว 

3. เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการจัดเก็บและ
ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล 

4. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือพัฒนาและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 

5. หน่วยงานภายนอกพร้อมให้การสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือร่วมพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

1. ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี 
ส่งผลให้ทุกฝ่ายต้องมีการเรียนรู้ และเตรียมความ
พร้อมสู่การปรับตัวสู่การเป็นสังคมดิจิทลั (Digital 
Transformation) 

2. จำเป็นต้องลงทุนเพื่อพัฒนาฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ให้รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขาดองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
พัฒนาต่อยอด รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ดิจิทัล 

3. มีระบบฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งยังขาด 
การเชื่อมโยง เพ่ือให้สามารถบูรณาการข้อมูลมา
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. คนรุ่นใหม่บางส่วนไมใ่ห้ความสำคัญหรือไม่
ตระหนักต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม และมี
มุมมองว่าเป็นเรื่องล้าสมัย เข้าถึงได้ยาก 

ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 
ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้รัฐบาลไทย 

ได้มีความตระหนักถึงกระแสของการขับเคลื่อน (Driving Force) ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในระยะสั้น
และระยะยาว จึงทำให้รัฐบาลกำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้มีการกำหนดแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวนี้   
จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในระยะกลาง และระยะสั้น  ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นอกจากนี้ จากการที ่กระแสทางเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะพัฒนาและเติบโตมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดทำแผนดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคม  
เพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว และเพ่ือที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะขับเคลื่อนในการพัฒนา 
เป็นรัฐบาลดิจ ิท ัลได้ จ ึงได้จ ัดทำแผนปฏิบัต ิการดิจ ิท ัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขึ้น  
ซึ่งมคีวามสอดคล้องความเชื่อมโยงต่อแผน และนโยบายระดับชาติต่างๆ รายละเอียด ดังนี้ 

1. นโยบายและแผนระดับชาติ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนา
ประเทศให้ประเทศชาติมั ่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรมและฐาน
ทรพัยากรธรรมชาติยังยืน ซึ้งแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ 
ต่อความมั่นคง และพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 
ความมั่นคงชาติ สำหรับประเด็นความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) และป้องกันภัย
คุกคามทางเทคโนโลยีที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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1.2 ยุทธ์ศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีแนวทางของการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการ
ยุคให้มีเพ่ือสร้างเสริมขดีความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีแนวทางในการ
สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใรศตวรรษที่ 21 
และการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสู่และความเสมอภาคทางสังคม มีแนวทางในการ
ดำเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการลดความเหลื่อมล่ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมติ  
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี และการเสริมสร้าง
พลังทางสังคม เพ่ือมุ่งสู่ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม 

1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม   
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจสิ ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนด
กลยุทธและแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง 
ให้มากที ่ส ุดเท่าที ่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื ้นฐานการเติบโตร่วมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซ่ึงการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลสมารถที่จะดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง การบริหารงานแบบบูรณาการ การปรับปรุงขนาดของภาครัฐ ให้เล็กลง
เหมาะสมกับภารกิจ รวมไปถึงการพัฒนาภาครัฐให้มีความทันสมัย มีบุคลากรที่เป็นคนดี 
และมีความสามารถ และภาครัฐจะต้องมีความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน เพ่ือมุ่งสู่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการเข้า ถงึการให้บริการของภาครัฐ 

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการพัฒนาเป็นรัฐบาลดิจิทัลจะสามารถตอบสนอง 
ต่อแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธ์ศาสตร์ชาติในประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐประเด็นอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคตประเด็นโครงสร้ างพ้ืนฐานระบบ 
โลจิสติกส์และดิจิทัล ประเด็นความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคมและประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
โดยในแต่ละประเด็นมีความเก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แบ่งออกเป็นแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แผนย่อยในการพัฒนาบริการประชาชน แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐแผนย่อย 
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และแผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
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2.1 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต แบ่งออกเป็นแผนย่อยที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่่  
แผนย่อยอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ และแผนย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต เพื่อมุ่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

2.3 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล แบ่งออกเป็นแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

2.4 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แบ่งออกเป็นแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
แผนย่อยมาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม เพื่อมุ่งตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2.5 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ แบ่งออกเป็นแผนย่อยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนย่อยการปฏิรูป
กระบวนการเร ียนรู ้ที่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื ่อมุ่งตอบ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.6 ประเด็นความม่ันคง จะประกอบไปด้วย แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง และแผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 
ที ่กระทบต่อความมั ่นคงของชาติในประเด็นที ่เก ี ่ยวข้องกับความปลอดภัยไซเบอร์  
และภัยคุกคามทางเทคโนโลยี  

3. แผนปฏิรูปประเทศ โดยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสามารถที่จะต้องสนองต่อแนวทางการปฏิรูป
ประเทศในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการศึกษา 

3.1 แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะต้อง
ดำเนินการในส่วนของการบริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
การพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันเพ่ือก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
การปรับปรุงโครงสร้างภาครัฐให้มีขนาดเล็กลงและกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงาน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง การจัดกำลงัคนภาครัฐมีขนาดทีเ่หมาะสมและมสีมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

3.2 แผนปฏิร ูปทางด้านสังคม ซ่ึงการพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัลจะต้องดำเนินการสน ับสนุน 
ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บรักษา และพัฒนาข้อมูล และสารสันเทศ 
ด้านสังคม รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลอยางต่อเนื่อง เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรพัยากร 

3.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทางเทคโนโลยี Big Data 

3.4 แผนปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะต้องดำเนินการสนับสนุนให้ภาค
การศึกษาพัฒนาในส่วนของการพฒันาระบบข้อมูลสารสันเทศเพ่ือการศึกษา 
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4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะเวลา 5 ปี 

4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สนับสนุนแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลจะสนับสนุนแนวทางในการดำเนินงานในส่วนของการกระจาย การให้บริการ
ภาครัฐทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพใหค้รอบคลุมและทั่วถึง 

4.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยสร้าง
ความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อหัว 
และเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่
เพื ่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปั น
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม รักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง และพัฒนา
เครือ่งมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และย่ังยืน โดยการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมุ่งที่จะให้ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
และความปลอดภัยระบบดิจิทลัภาครัฐ 

4.5 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะมีการดำเนินการในส่วนของ
การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส่ทันสมัยคล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลจะสนับสนุนในส่วนของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 

4.7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลสนับสนุนการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ รวมถึง
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นแผนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล  

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที ่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึ ง 
และใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา โดยกำหนดให้เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วพอเพียง 
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กับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของประชาชน
อีกต่อไป นอกจากนี้ ในระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จะกลายเป็ น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ ถนนไฟฟ้า น้ำประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อ
ของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะต้องมีการดำเนินงาน 
ในส่วนของการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุ รกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูป
การทำธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า การเร่งรัดการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology Startup) เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในอนาคต 

5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงจะต้องมี
การดำเนินการสร้างโอกาส และความเท่าเทียมในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล การสร้างสื่อคลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชน
เข้าถึงได้อย่างสะดวก การเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับบริการการศึกษา และการเพ่ิม
โอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพท่่ีทันสมัยทั่วถึง 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะต้องมีการดำเนินงาน 
ในส่วนของการจัดให้มีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการ 
ของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (Citizen Driven) การปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
ที ่ เป็นประโยชน์ (Open Data) และให้ประชาชนมีส ่วนร ่วมในกระบวนการทำงาน 
ของภาครัฐ (Open Government) นำไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ การพัฒนาแพลตฟอร์ม 
บริการพืน้ฐานภาครัฐ (Government Service Platform) 

5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งจะต้องมี
การดำเน ินการในส่วนของการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลให ้แก่บ ุคลากร  
ในตลาดแรงงานทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชนทุกสาขาอาชีพ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
ความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต และการพัฒนาผู ้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการ 
ในส่วนของการจัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และการปรับปรุงคุณภาพ
ชีว ิตของประชาชน โดยสร ้างความมั ่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิ จิทัล 
ด้วยการกำหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกา ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
การดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย
และการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการทำธุรกรรมออนไลน์ 
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
ต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

และสังคม (สดช.) 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย 
ระยะ ๓ ป ี(พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖5) 

(สพร.) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนารูปแบบ
และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ 
และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐ  
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับ 
ขีดความสามารถ รองรับการไปสู่รัฐบาล
ดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การนําทุนทาง
วัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และความเป็นไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวก
ภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนามาตรฐาน
ข้อมูลวัฒนธรรมไทยขนาดใหญ่ ระดับ
สากล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างความตระหนัก 
ต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไก 
ในการอนุรักษ์และ สืบทอดวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
ในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และ
สร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ี
ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้
พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้เกิด 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในกระบวนการ
ทำงานของรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกการมีี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน 
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ 
และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับ 
ขีดความสามารถ รองรับการไปสู่รัฐบาล
ดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่ม
ประสทิธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่าย
ให้มีความเหมาะสมทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนากลไกและยกระดับการ
บริหารจัดการงานวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง  
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับ 
ขีดความสามารถ รองรับการไปสู่รัฐบาล
ดิจิทลั 
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กรอบการเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปภาพ กรอบการเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
วิสัยทัศน์ 

ยกระดับการบริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ให้มีคุณค่า 
ด้วยเทคโนโลยี 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  

ให้มีประสิทธิภาพเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย 
2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
4. พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
5. พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับวัฒนธรรมจังหวัด 
7. พัฒนาระบบรากวัฒนธรรม (การพัฒนาข้อมูล สร้างมาตรฐาน บริหารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

และข้อมูลองค์ความรู้) 
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   
9. พัฒนาและบูรณาการข้อมูลด้านวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทยระดับสากล  

เป้าหมายด้านดิจิทัลของสำนักงาน 
1. บูรณาการข้อมูลให้เกิดศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) ที่มีมาตรฐานข้อมูล

วัฒนธรรมไทยระดับสากล (THAI CULTURE DATA STANDARD) เพ่ือยกระดับข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม 
2. การเปิดเผยข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เป็นมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

เผยแพร่แก่ประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวมถึงพัฒนานวัตกรรมได้  

3. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล  
และส่งเสริมการนำข้อมูลในระดับบูรณาการมาสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และกำหนดจุดยืน 
ของวัฒนธรรมไทยต่อเวทีโลก (Positioning) 

4. บูรณาการการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีความม่ันคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ  

5. มีระบบที่สร้างการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ของประชาชน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   
ภาพรวมการพัฒนาด้านดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามเป้าหมายข้างต้น สามารถกำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จได้ดังนี้ 
1. มีระบบให้บริการข้อมูลองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สู่ประชาชนและสาธารณะแบบ

เบ็ดเสร็จจุดเดียว 
2. จำนวนข้อมูลที่นำไปเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านข้อมูล 

และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
3. จำนวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ที ่สามารถบูรณาการการเชื ่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ 

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ร่วมกันได ้
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4. ความพึงพอใจของประชาชนและผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการและนโยบายต่างๆ  ของสำนักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
1. การบริหารจัดการและส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ด้านศาสนา ศิลปะ และและวัฒนธรรม 
2. เผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและสร้างสรรค์ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ตามกฎหมาย/ระเบียบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐหรือกฎร ะเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ข้อมูลสถิติด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถที่จะนำไปวิเคร าะห์เพื่อประกอบการบริหารจัดการ/ตัดสินใจ
ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการรับข้อมูล/ข่าวสารจากภายนอก เพื่อเอื้อต่ อการดำเนินกิจกรรมร่วมกันผ่าน
ทางระบบดิจิทัลอีกด้วย 
ตารางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ลำดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1 โครงการบริหารจัดการระบบปฏิทินด้านวัฒนธรรม 0.7 - - 0.7 ศทส. 
2 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ line official account  0.025 - - 0.025 ศทส. 
3 โครงการเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (C-ME) 5.0 - - 5.0 กฝว. 
4 โครงการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม (e-Project) 0.5 - - 0.5 ศทส. 
5 โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application “บวร On Tour” - 5.0 - 5.0 กตร. 
6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลกระทรวงวัฒนธรรม - - 6.01 6.01 ศทส. 
7 โครงการจัดทำระบบห้องประชุมแบบอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) - - 0.7 0.7 ศทส. 
8 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Office) 
- - 5.5 5.5 ศทส. 

9 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (Web Portal) 

- - 15.0 15.0 ศทส. 

10 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม - - 5.3 5.3 ศทส. 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6.225 5.0 32.51 43.735  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การนำทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นรูปแบบการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ที่ทันสมัย สร้างความน่าสนใจและแรงดึงดูดผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนคน
รุ่นใหม่ที่มักละเลยคุณค่าทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของไทย เป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้นักคิด นักการตลาด ในการนำไปต่อยอดการผลิตสินค้า
หรือบริการด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ตารางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ลำดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1 พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม 

5.0 - - 5.0 ศทส. 

2 โครงการจัดทำเว็บไซต์เพ่ือจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย 2.5 - - 2.5 กก. 
3 โครงการบูรณาการระบบทะเบียนความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 5.0 - - 5.0 ศทส. 
4 โครงการ Digital Cultural Mall 0.5 - - 0.5 ศทส. 
5 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง Mobile Application เพ่ือนำเสนอสื่อสาระองค์ความรู้ 

ด้วยรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย 
1.0 - - 1.0 ศทส. 

6 โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม - 1.587 0.8 2.387 กก. 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14.0 1.587 0.8 16.384  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนามาตรฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทยขนาดใหญ่ ระดับสากล 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างเหมาะสม โดยใช้ฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม
ขนาดใหญ่ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ตารางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ลำดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรม  4.5 - - 4.5 ศทส. 
2 โครงการจดัทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่

ได้รับพระราชทาน 
2.8 - - 2.8 กพธ. 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 - - 1.0 ศทส. 
4 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม 5.0 - - 5.0 ศทส. 
5 โครงการพัฒนาส่วนเชื่อมต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ศูนย์ข้อมูลกลาง 

ทางวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการบริการข้อมูลแบบเปิด (Open Data) 
10.0 - - 10.0 ศทส. 

6 โครงการจดัทำระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงลึกสำหรับ
ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 

- 5.9 - 5.9 กพธ. 

7 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม - 1.1 0.8 1.9 กก. 
8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล - - 0.8 0.8 ศทส. 
9 โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางเพ่ือพัฒนาไปสู่ข้อมูลใหญ่ - - 12.95 12.95 ศทส. 

10 โครงการจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big 
Data) เพ่ือการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- - 60.1 60.1 ศทส. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23.3 7.0 74.65 104.95  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความม่ันคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ เพื ่อสนับสนุนกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ทั ้งในประเด็นการรักษาความลับของข้อมูล  
(Confidential) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Integrity) และความมีเสถียรภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง (Availability) 

ตารางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ลำดับ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1 โครงการจัดทำแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 2.0 - - 2.0 ศทส. 
2 โครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง  

และแผนสำรองฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.0 - - 2.0 ศทส. 

3 โครงการจัดทำระบบป้องกันความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

10.0 - - 10.0 ศทส. 

4 โครงการจัดทำแนวนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 5.0 - - 5.0 ศทส. 
5 โครงการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องระบบเครือข่าย สำนักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
- - 2.5 2.5 ศทส. 

6 โครงการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - - 5.873 5.873 ศทส. 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 19.0 - 8.373 27.373  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายให้มีความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง/บำรุงรักษา/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) และระบบเครือข่าย (Network) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูล
ร่วมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีเสถียรภาพ และมีความม่ันคงปลอดภัย 

ตารางการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ลำดับ แผนงาน / โครงการ / ภารกิจ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1 โครงการระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 0.5 - - 0.5 ศทส. 
2 โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.0 1.0 1.0 3.0 ศทส. 
3 โครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  11.31 11.31 11.31 33.93 ศทส. 
4 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6.0 6.0 6.0 16.8 ศทส. 
5 โครงการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงวัฒนธรรม 1.0 1.0 1.0 3.0 กกม. 
6 โครงการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 35.0 36.8 69.2 141 ศทส. 

รวมงบประมาณทั้งสิน 54.81 56.11 88.51 198.23  
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