
๑ 
 

 รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีท่ี ๒ 
รอบ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นโยบาย ๑ การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  ๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑)  จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ กิจกรรม โดยในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการ ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย  
- จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๕ – 
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะธารา จ.กระบี่ กิจกรรมภายในงานเป็น
การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติและนักแสดงที่มีช่ือเสียงของ
ภาคใต้ มีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน และจัดกิจกรรมระหว่าง
วันที่ ๖ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. หนองคาย กิจกรรมภายในงานเป็นการ
แสดงของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพ้ืนบ้าน การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนบ้าน
ของจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 
๑๐,๐๐๐ คน 
- กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพ ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดการแสดง
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยการแสดงแรกของปีนี้ 
ได้แก่ การแสดงคอนเสิร์ต "Live and Learn" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๒) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกยีรติฯ ๔ กิจกรรม โดยในเดือนพฤษภาคม 
ด าเนินการดังนี ้
 - จัดกิจกรรมสวดมนต์หมูส่รรเสรญิพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ            
เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิ ด าเนินการใน ๕ พื้นที่  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเชียงใหม่  
- จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระราม ๙ 
กาญจนาภเิษก 
๓) จัดกิจกรรมวิชาการเฉลมิพระเกียรติฯ ๒ กิจกรรม 
๔) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรต ิ๙ กิจกรรม โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
- จัดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติฯ “อัครศิลปิน   อัคราภริักศิลปิน วศิิษฏ
ศิลปิน ฐาปนันดรศิลปิน” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคณุของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการต่อศลิปินท้ังปวง พร้อม
ทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติศลิปินแห่งชาติ จ านวน ๒๖๖ คน พร้อมท้ังจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับศลิปินแห่งชาติ ๓ สาขา ประกอบด้วย สาขาวรรณศิลป์ 
สาขาทัศนศิลป์ และสาขาศลิปะการแสดง โดยให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะ
การสร้างสรรค์งานศิลปะกับศลิปนิแห่งชาติอย่างใกล้ชิด 

  ๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
๑) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลมิพระเกียรติฯ Bike 
for Mom และมอบโลร่างวัลการประกวดภาพถ่าย จากกิจกรรมฯ ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒) จัดงาน “มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๖ 

   



๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”  
ซึ่งมีพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามบิน
กองทัพอากาศจังหวัดสตูล อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
๓) จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันท่ี ๑๑ - 
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี  
 
 
๔) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน ๒ ครั้ง โดยในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๙ จั ดนิทรรศการ เฉลิมพระ เกี ยรติ สม เด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เรื่อง สืบฟื้น คืนศิลป์ แผ่นดินสยาม เมื่อวันที่  ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  
โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พื้นที่ช้ัน ๓ โซน FEEL FIT         
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

  ๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
๑) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรตฯิ ๙ กิจกรรม โดยในเดือนเมษายน ๒๕๕๙  
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวิศิษฐศิลปิน ผู้สร้างสรรค์และน าพาแรงบันดาลใจ 
“แจกันใบนั้นสีม่วง” ระหว่างวันท่ี ๑ เม.ย. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์ร่วม
สมัยราชด าเนิน 
๒) จัดกิจกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรตฯิ ๒ กิจกรรม 
๓) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ ณ ต่างประเทศ ๑ กิจกรรม 

   



๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๔) จัดกิจกรรมทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๕ กิจกรรม  
  ๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตรยิ์ของไทย

ในอดีต 
- จัดกิจกรรมทางศาสนา ๓ กิจกรรม 
- จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ๒ ครั้ง  
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว วาระครบ 
๑๐๙ ปี เสด็จฯประพาสหัวเมืองเหนือ กรมศิลปากร ร่วมกับ  
มูลนิธิเพชรรตัน – สุวัทนา ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง 

   

  ๕. โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีป๎ญญา” ประจ าปี ๒๕๕๙ กิจกรรมประกอบด้วย 
การขับร้อง เรื่อง “ร้องเพลงรักบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖” จ านวน  
๑๕ เพลง ด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมหอสมุดดนตรี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อม  
สิรินทร ส านักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๕๐ คน 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นที่ ๑ คือมีการด าเนินการโดยเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน/ประชาสงัคมทั้ง ๓ ภาคส่วน ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อน
ประชารัฐแบบบูรณาการ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 
ประเด็นที่  ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว & MICE และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   



๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นโยบาย ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 ๒.๒ เร่งแก้ไขป๎ญหาการใช้ความ

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
๑. โครงการค่ายเยาวชนร่วมสมัยประสานสายใยชายแดนใต้ “เยาวชนรักบ้านเกิด 
ป๎กษ์ใต้บ้านเรา” ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น ๕ โรงเรียน 

   
 
 

  ๒. จัดการประชุมทางวิชาการ ๒ ครั้ง 
- จัดเสวนาศาสนิกสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ “ศาสนาเชื่อมใจ ใต้สันติสุข” 
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
- วัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้ันติสุข “รักษ์วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล” 
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

   

  ๓. จัดงานวัฒนธรรมเช่ือมใจชายแดนใต้สันติสุข “รักษ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกล
สู่สากล” ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ณ จังหวัดป๎ตตานี เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม ศอ.บต. กอ.
รมน.ภาค ๔  ส่วนหน้า หน่วยงานราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายใต้ภาคใต้ 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
 

   

  ๔. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดป๎ตตานี และมูลนิธิเทพปูชนียสถาน 
จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวป๎ตตานีอาเซียน : กตัญํูคู่ฟูา มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้ม
กอเหนี่ยว ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว อ าเภอเมือง จังหวัดป๎ตตานี 

   

  ๕. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนกีรออาตี ประจ าต าบล ในโครงการ
วัฒนธรรมชุมชน : กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนใต้ 

   



๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภายใต้โครงการสร้างชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) ตามโครงการทุ่งยางแดง
โมเดล ระหว่างวันที่  ๓-๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สุเหร่าบ้านบือแนบาโก           
อ.กรงปนิัง จ.ยะลา 

  ๖. จัดกิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมชุมชน : กระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนชายแดนใต้ ภายใต้โครงการสรา้งชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) โดยจัด
กิจกรรมเสวนาธรรมและเวทีชาวบ้าน จัดอบรมอุซตาดสอนอัล-กุรอาน         
ในระบบกีรออาตีในพื้นที่จังหวัดป๎ตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา ระหว่างวันที่ 
๒๑-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  

   

  ๗. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH ๒๐๒๐ รุ่นที่ ๕      
เพื่อกระตุ้นจิตส านึกของเยาวชนต่อป๎ญหาคอร์รัปช่ันในสังคมไทย พร้อมลุก
ขึ้นมาปฏิเสธการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยเปูาหมายส าคัญคือ สร้างพลัง
เครือข่ายเยาวชนให้เป็นแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปช่ันในมหาวิทยาลัย       
มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๘ คน จาก ๑๓ มหาวิทยาลัยใน
ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๓๐ มีนาคม ถึง ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบีพี 
สิมิหลา โฮเทล แอนท์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
การเร่งแก้ไขป๎ญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง
วัฒนธรรม มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ ท้ัง ๓ ประเด็น คือ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน 
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 

   



๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายโดยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ               

๑. จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเชื่อมความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ๑ กิจกรรม 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ไปยังต่างประเทศ ๖ กิจกรรม โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการ
วัฒนธรรมอาเซยีน (SCC) ครั้งท่ี ๑๗ และการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมอาเซียน +๓ (APTCCN) ครั้งท่ี ๕ โดยมผีู้แทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน และประเทศคูเ่จรจา (จีน เกาหลี ญี่ปุุน) เข้าร่วมการประชุม 
ณ โรงแรมแกรนดเ์มอรเ์คียว บางกอก ฟอร์จูน  
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต/คณะ
ทูตานุทูตประเทศต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมและศาสนาระหว่างประเทศ ๙ ครั้ง  
๔. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ๙ ครั้ง  
๕. โครงการวัฒนธรรมสญัจรส าหรับคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่าง
ประเทศ ๑ ครั้ง  
๖. การเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยข้าราชการ ครู นกัเรียน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

   



๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- ระหว่างวันท่ี 3-8 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศเมียนมา่ร์ 
- ระหว่างวันท่ี 18-24 พฤษภาคม 2559 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
๗. จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จ านวน ๑ 
ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการเปดินิทรรศการพิเศษ พุทธศิลป์
แห่งศรัทธา สมัยราชวงศ์หมิง จิตรกรรมคดัลอกโดย เจ้า ช่ิงเซิง ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เปิดให้เข้า
ชมได้ตั้งแต่วันท่ี  ๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (หยุดวันจันทร์ อังคาร และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ  
หอศิลปะ 

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
มีการด าเนินการทีส่อดคล้องกับกลไกประชารัฐประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ส่วนและ
สอดคล้องกับประเด็นที่ ๓ การสนบัสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการ
ดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาความรูร้วมถึงการสร้างรายได้และ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

นโยบาย ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๖ จดัระเบียบสังคมสร้าง

มาตรฐานด้านคณุธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการ/การประชุม/การอบรมเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม 
๗ ครั้ง โดยในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ด าเนินการ ๒ ครั้ง ได้แก ่
๑) จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การพัฒนามาตรฐานชุมชนคุณธรรม และการ
จัดตั้งเครือข่ายความสุขชุมชน เมือ่วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม       

   



๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ ดอนเมือง เพื่อก าหนดแนวทางการส่งเสริม
มาตรฐานชุมชนคณุธรรม  
๒) จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการการเชื่อมโยงเครือข่ายคณุธรรมจังหวัดตรัง 
ระหว่างวันท่ี ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวเิชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง     
มีผู้เข้าร่วม ๙๕ คน 
 

  ๒. ด าเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ หัวข้อ “คุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาลที่พึงปฏิบัตใินองค์การภาครัฐ”ในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ เป็นการให้ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสรมิสร้างพฤติกรรมการปฎิบัติตน
ตามมาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรม  

   

  ๓. ส่งเสริมจังหวัดคณุธรรม โดยเป็นการด าเนินการร่วมกับจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการด้านคณุธรรมในระดับเครือข่าย ตัวแทนองค์กร ใน
ระดับจังหวดั  
- เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด บุรรีัมย์ 
ราชบุรี ศรสีะเกษ 
- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ศรสีะเกษ 
พิจิตร ราชบุร ี
- เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ราชบุร ีบุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ 

   

  ๔. เปิดพื้นที่ให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน สอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของส านักงานฯ คือส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่ง

  ๗,๕๐๐,๐๐๐.- 



๑๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง
ส านักงานฯ จัดขึ้น 

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขบัเคลื่อน
และปฏริูปการบริหารราชการแผน่ดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 

   

นโยบาย ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์

พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ 
๑. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๒๓ ครั้ง โดยกิจกรรมเป็นการเข้าร่วม     
สวดมนต์ท าวัตรเช้าและฟ๎งพระธรรมเทศนา 

   

  ๒. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา กิจกรรมประกอบด้วย  

   



๑๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- การรณรงค์ในสถานท่ีต่างๆ และกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด กิจกรรมเวียนเทียน 
เป็นต้น มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 
- การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจ าปี  ๒๕๕๙           
ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
- การประกวดบรรยายธรรม ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

  ๓. โครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ         
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยมีการจัดประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อม การอ านวยความสะดวกให้ผู้แสวงบุญ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๓๕ คน ปี ๒๕๕๙ ด าเนินการแล้ว ๒ รุ่น ในเดือน
กุมภาพันธ ์

   

  ๔. การส่งเสริมกิจการฮัจย์ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ๕ คณะเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจย์ทั้งในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ 
 

   

  ๕. โครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๖ ครั้ ง  ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง
ทั้งยังเป็นการสอนเรื่องคติธรรมและการครองตนให้เด็กได้ซึมซับตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

   

  ๖. โครงการอบรมพระธรรมวิทยากร ๑ ครั้ง ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เพื่อ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
โดยได้มีการจัดเตรยีมหลักสตูรและจัดอบรมให้ความรู้พระธรรมวิทยากร มี

   



๑๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๒๐๐ คน 
  ๗. จัดประชุมวิชาการ/การสัมมนา ด้านศาสนาตั้งแต่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – 

เมษายน ๒๕๕๙ จ านวน ๗ ครั้ง  
   

  ๘. โครงการคลินิกคณุธรรม มีการจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทางศาสนา
และตดิตามผลการด าเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาต่างๆ ๑๘ ครั้ง 
ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙  

   

  ๙. จัดกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน ๙ วัด เพื่อบ ารุงพระพุทธศาสนา    
  ๑๐. จดักิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี สง่ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๘   

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายทางศาสนา 
หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๐ หน่วยงาน และจัดพิธี
สวดมนต์ข้ามปีจลุศักราช ๑๓๗๘ เถลิงศกรับปีใหมไ่ทย เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดอืนเมษายน ๒๕๕๙ 

   

  ๑๑. โครงการสร้างคนดีสูส่ังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ค่ายที่ ๒
ระหว่างวันท่ี ๑ – ๓  เมษายน ๒๕๕๙ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ศูนยก์ลาง
ปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล   
จ.นครปฐม 
 
 

   

  ๑๒. จดัพิธีท าบุญตักบาตร สงกรานต์วิถีไทย วิธีธรรม นมัสการพระปรางค์วัด
อรุณราชวราราม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมือ่วันท่ี ๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดอรณุราชวรารามราชวรมหาวิหาร รวมถึงท าพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

   



๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๑๓. โครงการชุมชนคณุธรรมพลัง “บวร” ภายใต้โครงการลานธรรมวิถีไทย 
โดยเป็นการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และวิถีวัฒนธรรม โดยใช้วัด
และชุมชนเป็นฐานในการด าเนินการในแต่ละชุมชน ทั้งนี้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
- จัดกิจกรรม “ชุมชนคุณธรรม บวร วิถีไทย วิถีธรรม สร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยว” ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดเบญจมบพิตร  
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมงคลาราม วัดราชาธิวาส     
วัดประยุรวงศาวาส วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดหงส์รัตนาราม 

   

  ๑๔. ด าเนินโครงการค่ายธรรมบุตร เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงด้วยปญ๎ญา ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันท่ี ๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อบรมรุ่นละ ๑๐๐ – ๒๕๐ คน ระยะเวลาการ
อบรมรุ่นละ ๓ วัน ๒ คืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รูจ้ักตนเองและเข้าใจผู้อื่น มรีะเบยีบวินัย 
กตัญํูต่อผู้มีพระคณุ โดยยึดวิถีปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
ให้มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพ้ืนฐานและ
การพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 
 

   



๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒธรรม 

๑. โครงการส่งเสรมิเครือข่ายการด าเนินงานทางวัฒนธรรมโดยมีการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตและการจ าหน่าย
สินค้าทางวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย 

  ๑๖,๙๔๐,๐๐๐ 

  ๒. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม  
๑) โครงการพัฒนาหอสมดุแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ตลอดชีวิต โดยมี
การจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านหนังสือ การจัดนิทรรศการ ๑ ครั้ง ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒) จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ การอบรม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒธรรมตั้งแต่วันท่ี ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๘ – เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑๙ ครั้ง โดยในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี ้
(๑) จัดนิทรรศการเชิดชูเกยีรติ ๘๐ ปี ศิลปินแห่งชาติ นายอินสนธิ์  วงศ์สาม
และนายทวี  รัชนีกร ระหว่างวันท่ี ๔ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์
ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ โดยน าผลงานมาจัดแสดงมากกว่า ๒๐๐ ช้ิน 
(๒) เปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
เรื่อง “คนแรกเริม่บนแผ่นดินเรา” เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร   
(๓) จัดสมัมนานานาชาตคิรบรอบ ๕ ทศวรรษ แห่งการค้นพบท่ีบ้านเชียง    

จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมเซนทารา   
จ.อุดรธานี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า ๒๕๐ คน  
๓) เปิดพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม ๔ แห่ง ณ จังหวัดพิจิตร ในเดือนตลุาคม 
๒๕๕๘ และ ณ จังหวัดจันทบุรี ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัด

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สมุทรปราการ จังหวัดราชบุรี ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๔) จัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาวังหน้า” และจัดการ
เสวนาเรื่อง “Newly Renovated National Museum” จัดนิทรรศการพิเศษ
เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ พระที่นั่งศิว     
โมกขพิมาน นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ในปี ๒๕๕๘ 
๕) จัดกิจกรรมตามโครงการ อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ณ 
บริเวณสวนหย่อมหน้าหอสมุดแหง่ชาติ ๑ ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
โดยมีการจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและได้รับ
ความรู้จากกิจกรรมค าถามต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๘๐ คน 
๖) โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : กิจกรรมศลิปินแห่งชาติ
สัญจร ถ่ายทอดงานศิลปส์ู่เยาวชนภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง จังหวัดล าปาง 
๗) โครงการปกปูองมรดกภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรม : กิจกรรมวันมวยไทย ใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมวยไทยยิ่งขึ้น 
โดยร่วมกับพันธมิตรมวยไทย คัดสรรนักมวยช้ันครูช่ือดังในอดีตที่เช่ียวชาญใน
แต่ละแม่ไม้มวยไทยมารวมตัวกัน ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคเกี่ยวกับมวยไทย
ให้แก่คนรุ่นใหม่ อาทิ การบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช และบูรพาจารย์ครูมวยไทย 
การฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแสดง 
จินตลีลาประกอบการแสดงมวยไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และ



๑๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประชาชนเข้าร่วมงานจ านวนมาก 
๘) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมอบรมพิพิธภัณฑสถาน
วิทยา (ปีที่ ๑๓) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ      
หอศิลปและวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 
๙) จัดพิมพ์หนังสือ “นิราศหนองคาย” แต่งโดยนายทิม  สุขยางค์  
(หลวงพัฒนพงศ์ภักดี) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๘ และจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
หนังสือ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
๑๐) จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีการจัดแสดงนาฏศิลป ์ดนตร ีเพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ จัดนิทรรศการ เป็นต้น 
๑๑) จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ เรื่อง "การอนุรักษ์และ
พัฒนาอาคารชิโน - โปรตุกีส" ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๙      
ณ ห้องประชุมโรงแรมในยางบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

  ๓. จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรเีพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
๑) สายน้ าแห่งวัฒนธรรม (River Festival ๒๐๑๕) “รักษ์นะสายน้ า ๗ ท่า
น่ารัก” ในพื้นที่ ท่าวัดอรุณ ท่าวัดโพธิ์ ท่าวัดกัลยา ท่าวัดประยรุวงศ์           
ท่ามหาราช ท่ายอดพิมาล และท่าเอเชียทีค ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร บริษทั  
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดพิธี
เปิดกิจกรรม “Clean Klong รักษ์นะ...สายน้ า” กิจกรรมฟื้นฟูทัศนียภาพของ
แม่น้ าล าคลองในช่วงก่อนและหลังเทศกาลลอยกระทง ส่งเสรมิความเป็นวิถี

   



๑๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไทย และปลูกฝ๎งให้ชุมชนตระหนกัถึงคุณค่าทรัพยากรของแม่น้ าและอนุรักษ์ไว้
อย่างยั่งยืน ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
๓) จัดกิจกรรมรณรงค์ “เทิดวัฒนธรรมประเพณีไทย สืบทอดวิถีแห่งปวง
ประชาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเที่ยวไทย ปลอดภัยวันลอยกระทง”  
ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 
๔) จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด      
“เทิดวัฒนธรรมประเพณี สืบทอดวิถีแห่งปวงประชา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 
พร้อมใจเที่ยวไทย ปลอดภัยวันลอยกระทง” ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘           
ณ วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร 
๕) จัดพิธีเปิดการสืบสานประเพณตีักบาตรทางเรือและงานสืบสานประเพณี
การแข่งขันเรือยาว ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บรเิวณท่าน้ า วัดสุวรรณาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
๖) จัดกิจกรรมวันศิลปินแห่งชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยจัดในรูปแบบงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติ 
“ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘” เพื่อยกย่องและเผยแพร่ผลงาน         
อันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติจ านวน ๘ ท่าน สู่สาธารณะ 
๗) จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมในงานประจ าปีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนาก 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓ วัน ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพิจิตร 
๘) งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ณ ลานวัฒนธรรม และบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง 
อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน ี
๙) การแสดงดนตรีส าหรับประชาชน ปีที่ ๖๐ โดยได้น านักศึกษาคณะศิลป



๑๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นาฏดุริยางค์ จ านวน ๔๐ คน เข้าร่วมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมทางด้าน
นาฏศิลป์ในงานแสดงดนตรีส าหรับประชาชน  ปีที่  ๖๐ ในวันที่  ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ      
๑๐) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมือง
แพร่ แห่ตุงหลวง ประจ าปี ๒๕๕๙ และขึ้นนั่งช้างในขบวนแห่เครื่องสักการะ
พระธาตุช่อแฮ ซึ่งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวเมืองแพร่ 
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ าเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่    
๑๑) จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
“รณรงค์สืบสานประเพณี สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า เน้นสืบสาน
คุณค่าประเพณี สนุกสนานอย่างพองาม เล่นน้ าอย่างประหยัด” เมื่อวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล  
- จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๙ “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ าอย่าง
รู้คุณค่า เน้นสืบสานคุณค่าประเพณี สนุกสนานอย่างพองาม เล่นน้ าอย่าง
ประหยัด” เมื่อวันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร  
- จัดงาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้า ชะชะช่า” เล่นน้ าแบบไทย ใช้น้ าอย่างรู้
คุณค่า เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ลานฮาร์ดร็อค สยามแสควร์ 
๑๒) จัดกิจกรรม “รดน้ าขอพร” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยเป็นการรดน้ า
ขอพรจากศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมและผู้บริหารงาน
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี         



๑๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เป็นประธานในพิธ ี 
๑๓) จัดงานกลองใหญ่ปีใหม่ เมืองนครล าปาง ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน 
๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ล าปาง ทั้งนี้ภายในงานมีการ
จัดกิจกรรมการแข่งขัน การแสดงตีก๋องปูุจาชิงถ้วนพระราชทานสมเด็จ      
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
๑๔) จัดงาน “รักษ์วิถีถิ่น สืบสานวิถีไทย ร่วมใจประชารัฐ” ประจ าปี ๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา ในกิจกรรมมีการเดิน
แบบการแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าศรีมายา ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
จ านวนมาก 

  ๔. โครงการส่งเสรมิการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว 
: ตลาดนดัศิลปะ (Art Market) โดยเป็นการเปิดพื้นท่ีและสนับสนุนให้ศิลปิน
ได้มีพื้นที่ในการจ าหน่ายสินค้าจัดกิจกรรมทุกเสาร-์อาทิตย์ ระหว่างเวลา 
๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอศลิปร์่วมสมัยราชด าเนิน มผีู้เข้าร่วมชมงานครั้งละ
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน 

   

  ๕. การบรูณะโบราณสถานของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการ
บูรณะโบราณสถานท่ีส าคญั ๑๗ แห่ง 

   

  ๖. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศลิปะและวัฒนธรรมให้กับประชาชน 
- จัดกิจกรรมร่วมสืบสานต านานเสือเมืองสุพรรณ โดยน าเรื่องราว ๓ เสือ 
ได้แก่ เสือใบ เสือฝูาย และเสือมเหศวร มาจัดนิทรรศการสะท้อนให้เห็น
บ้านเมืองสุพรรณบรุีในยุคหนึ่งที่เป็นยุคเสือ และการเสวนาเล่าขานต านาน 
๓ เสือ ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๓ กนัยายน ๒๕๕๘ ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
สุพรรณบุร ี

   
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ๓ ครั้ง ในเดอืนตุลาคม 
และเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
- จัดเสวนาวิชาการ จ านวน ๗ ครั้ง โดยในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ได้ท าการ
คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน จ านวน ๕๐ แห่ง  และเชิญเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ในระหว่าง
วันท่ี ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
และศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝ๎่งคลอง จังหวัดนครนายก เพื่อจัดท า
แผนงานการด าเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท างาน และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จ เพื่อการน าไป
ปรับใช้ในแหล่งเรียนรู้ของตนเอง 
- ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในวัน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมท้ังลงนามในใบประกาศขึ้นทะเบยีน เมื่อวันที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม   
- จัดกิจกรรม “ลายลักษณ์วรรณศลิป์ รุ่นท่ี ๒” ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี
บุคลากรด้านการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้า
อบรม รวม ๖๒ คน 
- จัดงานสงกรานต์อาเซียน ร่วมกบั บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตประเพณี
สงกรานต์ ๔ ภาค การจัดนิทรรศการ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐๐,๐๐๐.- 

  ๗. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑม์รดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัล -      
กุรอาน เพื่อด าเนินการอนุรักษ์โบราณวตัถุ ศิลปวัตถุ ประเภทคัมภรีอ์ัล -      

   



๒๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กุรอาน ณ โรงเรียนสมานมติรวิทยา จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

  ๘. โครงการศูนย์บันดาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้
ค าแนะน า พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสรา้งสรรค์ และการน าทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมนวัตกรรมการ
ออกแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว สินค้าฝากไทย การจดันิทรรศการสี
ไทยโทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นต้น ป๎จจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ๓ แห่ง 
ได้แก่ ณ บริเวณช้ัน ๓ หอศิลปร์่วมสมัยราชด าเนิน จังหวัดราชบุรีและจังหวัด
เชียงราย 

   

  ๙. โครงการสนับสนุนการด าเนินงานหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่ออบรม
ผู้น าหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และนักวิชาการวัฒนธรรม ในการส่งเสริมให้
มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น สามารถน าทุนทาง
วัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นการบูรณาการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีการจัดอบรม ในปี ๒๕๕๙ 
จ านวน ๒ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมครั้งละ ๕๐๐ คน 

   

  ๑๐. การบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม ๒ ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยจัดบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ให้แก่เด็กนักเรียนบริเวณใกล้เคียงสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน  ๑๐๐ คน 
- โครงการสอนศลิปะเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 
และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยในเดือนมีนาคม จดักิจกรรม ณ มลูนธิิวิถีชีวิต

   



๒๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อิสระเพื่อคนพิการ จ.นครปฐม เปน็การน าแรงบันดาลใจจากผลงานการ
สร้างสรรค์ของศิลปินมารค์ชากาล มาคิดกิจกรรมศิลปะ ให้แก่เด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสรวมจ านวน ๒๐ คน 
- โครงการศิลปินแห่งชาติสญัจร : กิจกรรมศลิปินแห่งชาตสิัญจร ปี ๒๕๕๙ 
ถ่ายทอดงานศิลป์สูเ่ยาวชน ภาคกลางตอนบน จังหวัดพิจิตร โดยความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา ศลิปินแห่งชาติและศิลปินพ้ืนบ้าน รวมทั้งจัดกจิกรรม
ทางวิชาการ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยมผีู้สนใจเข้าร่วมกจิกรรมไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ คน 

  ๑๒. การผลักดันพระราชบัญญัตดิา้นวัฒนธรรม 
- การประชุมสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรให้ร่าง
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษามรดกภูมิป๎ญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งป๎จจุบนั สนช. น าร่างพรบ. เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อน าทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ทรงลงพระปรมาภไิธย เมื่อวันที่                      
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศใช้พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษามรดกภูมิ
ป๎ญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

   

  ๑๓. จัดท าหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิป๎ญญา” โดยจัดงานแถลงข่าว
เปิดตัวหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจรัตน์ ) เป็นประธานในพิธี ณ 

   



๒๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก คลอง ๕ จังหวัดปทุมธาน ี
  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 

มีการด าเนินการทีส่อดคล้องกับกลไกประชารัฐประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ส่วน 
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ และสอดคลอ้งกับ
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการดึงดูดการลงทุน
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาความรู้รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นการ
ใช้จ่ายของประเทศ 
 

   

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านและสร้างสรรค์
งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลฯ 

๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ การอบรม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลฯ ๕ ครั้ง โดยในเดือน
เมษายน ๒๕๕๙ ด าเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี ้
(๑) จัดนิทรรศการผ้าอาเซียน ตามโครงการสานต่อผ้าอาเซียน เปลี่ยนภูมิ
ป๎ญญาให้ร่วมสมัย (ASEAN Legacy to Contemporary Fashion) ระหว่าง
วันท่ี ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามหลวง 
(๒) จัดเสวนาตามโครงการส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์
ไทยร่วมสมัย ก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอินฟินิตี้
บอลรูมโรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนา
วิชาการและการแสดงแฟช่ันโชว์ จ านวน ๑๒ ชุด มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
๑๕๐ คน 

   



๒๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๒. โครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน เพื่อสร้างพื้นที่ หรือเป็นเวที
ส าหรับเยาวชนได้แสดงออก ตามความสามารถและความถนัด อันเป็นช่องทาง
หนึ่งของการเตรียมเยาวชนที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนในอนาคต  
- ปี ๒๕๕๘ จัดกิจกรรม จ านวน ๔ รุ่น 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

  ๓. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาต ิจัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรงุเทพมหานคร ๒๕๕๘ (Bangkok ASEAN 
Film Festival ๒๐๑๕) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๔ จังหวัด 
(กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสรุาษฎร์ธานี) 

   

  ๔. ส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ “ชนช้าง กราฟิค : Graphic Design 
Battle” สนามประลองยุทธ์กราฟิกดีไซน์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน และสตูดิโออมรินทร์ทีวี 
โดยที่บรรยากาศในการแข่งขัน จะน ามาเผยแพร่ในรายการ “ชนช้าง กราฟิค : 
Graphic Design Battle” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา ๑๘.๒๐ น.      
หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยทางช่อง Amarin TV ๓๔/๔๔ จ านวน ๔
ตอน ระหว่างวันท่ี ๓ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

  ๕. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียะและการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ๔๔ ครั้ง    
โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย  
- พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ ระดับต้น ๑ ครั้ง 
- เรียนรู้ภาษาจีนกลางขั้นแรก ๑ ครั้ง   
และจัดการทดสอบและประเมินผล จ านวน ๘ ครั้ง ประกอบด้วย 
- ภาษาอังกฤษ ระดับกลาง ๔ ครั้ง 

  ๕๙,๔๔๐.- 



๒๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- ภาษาเขมร ระดับต้น ๔ ครั้ง 
  ๖. โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๗) 

จัดกิจกรรมการน าผลงานศิลปะร่วมสมัยจากโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมัยตั้งแต่ รุ่นที่ ๑ – ๗ ไปร่วมจัดนิทรรศการ Asia 
Contemporary Art Buyer ๒๐๑๖ จ านวน ๒๓ ผลงาน 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ ทั้ง ๓ ระดับ  
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการยกระดับนวัตกรรม 
การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริม 
SME & START UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE การส่งเสริมส่งออกและการ
ลงทุนต่างประเทศการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้และการสร้าง
รายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

 ๔.๑๐ ปลูกฝ๎งค่านิยมและจิตส านึกท่ี
ดี ร วมทั้ ง สนับสนุ นการผลิ ตสื่ อ
คุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๑. โครงการเด็กไทยกับไอที ปี ๓ (๒๕๕๘) เป็นการปลูกฝ๎งให้เด็กและเยาวชน
รู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเลือกรับ และปรับใช้สื่อไอทีให้เกิด
ประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม รวมถึงสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองถึง
ผลกระทบของสื่อไอทีที่มีต่อเด็ก เพื่อให้สามารถดูแลและปกปูองบุตรหลานให้
ห่างไกลจากสื่อไอทีที่เป็นภัยได้ ด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน 

  ๔,๗๗๐,๐๐๐ 

  ๒. จัดการอบรมต่างๆ เพื่อปลูกฝ๎งค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี      



๒๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑) ถ่ายทอดเรื่องมารยาท และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๔๕ คน 
๒) โครงการครอบครัวหนังสือ รุ่น ๒ เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่ลูก
ร่วมกัน อ่าน เขียน ท า และการวาดภาพประกอบหนังสือ มีการอบรม ๒ กลุ่ม
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ 
๑๓๒ คน 
๓) อบรมหลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑ โดยร่วมกับ ๑๙ 
องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายสื่อ กระตุ้น ให้
สื่อมวลชนได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เกิดจากการท า
หน้าที่ของสื่อ ด าเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จ านวน ๑ ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด าเนินการจ านวน ๓ ครั้ง 
๔) จัดโครงการเยาวชนต้นแบบโขน ประจ าปี ๒๕๕๙ เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ เพื่อเกิดความภาคภูมิใจและปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเยาวชนต่าง
ศาสนา โดยมีการเข้าค่ายฝึกซ้อม รหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ 
สวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๘๒ คน  
๕) จัดกิจกรรมเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน  
(๑) จัดกิจกรรม “เมษาพาสนุก” ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟูา ภายใต้แนวคิด “วิถี
ถิ่น วิถีไทย” เพื่อปลูกฝ๎งให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ได้ฝึกฝนทักษะ ทั้งศิลปะและการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน

 
 
๖๕๐,๐๐๐ 



๒๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
(๒) โครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งท่ี ๓๕ ด าเนินการจัดอบรม ระหว่าง
วันที่ ๒๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ           
หอศิลป  อบรม ๓ หลักสูตร ได้แก่ วาดการ์ตูน วาดลายเส้น และวาดสีน้ า        
จ านวน ๑๖๐ คน 
๖) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชน ภายใน
ท้องถิ่น จ านวน ๔๘ แห่ง  
๗) โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๙ น าเด็กและเยาวชน ๕ ศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม ณ วัด
ประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๕๐ คน 
๘) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง อ่านอะไร ได้อะไร เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และบอกเล่าถึง
ประสบการณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน 
๙) จัดอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้บุคลากรในสังกัดส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดภาคกลาง ระหว่างวันที่  ๑  – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๑๐) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาพพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์แกะไม้ ระหว่าง
วันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดย
วิทยากรผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในเรื่องเทคนิคการท าภาพ
พิมพ์จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีผู้สนใจเข้ารับ
การอบรม จ านวน ๓๖ คน 



๒๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๓. จัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดนิทรรศการ จัดเวทีเสวนาจัดประกวด           
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อการปลูกฝ๎งค่านิยมและจิตส านึกที่ดี ๑๔ ครั้ง     
โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการ ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
 
๑) จัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ โดยเป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งประเภทเป็น ๕ 
ประเภท ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสมและวาด
เส้น โดยประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ระหว่างวันที่ ๑ 
– ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๒) จัดกิจกรรมแห่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร ตามโครงการแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า โดยจัดฝึกอบรมการ
เล่นร าโทน จ านวน ๒ รุ่น 

   

  ๔. เปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็น
การบูรณาการกระบวนการจัดการพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ด้านศิลปะการแสดง ด้านทัศนศิลป์และด้านหัตถศิลป์/
หัตถกรรม ประกอบด้วย การร้องเพลงฉ่อย การฝึกอบรมการเต้นลีลาศ การ
ฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ ากับศิลปินแห่งชาติ อบรมการร้องลิเก เป็นต้น 
๑) เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๘ ครั้ง 
๒) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๕ ครั้ง 
๓) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๔ ครั้ง 

  ๒,๗๖๔,๕๐๐.- 



๒๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๔) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๔๒ ครั้ง 
  ๕. การด าเนินงานด้านการเฝูาระวังทางวัฒนธรรม เปูาหมายเพื่อเฝูาระวังสภาพ

ป๎ญหาความเบี่ยงเบนทางสังคมและหาแนวทางการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น ด าเนิน
โครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมเกิด
ความตระหนักและรวมกันรับผิดชอบวัฒนธรรมด้วยกัน โดยรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านหมายเลข ๑๗๖๕ การด าเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๙  
- การตรวจสอบและจับกุมการค้ามนุษย์ภายในสถานประกอบการร้านวีดิทัศน์ ใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธาน ี
- ตรวจสอบความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมทางสื่อสาธารณะ 
- การตรวจสอบและประสานงานกรณีพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้ด าเนินรายการ
วิทยุสาธารณะ (ดีเจ) 
- การตรวจสอบและประสานงานกรณีพบการเผยแพร่คลิปวีดิโอที่มีเนื้อหาไม่
เหมาะสม 

   

  ๖. โครงการ ณ สยาม เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน”       
ณ สยาม” โดยกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น อยู่ภายใต้แนวคิด  เด็กคิด เด็กท า  
เด็กน าเสนอ โดยได้ใช้พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร คือ อาคารศูนย์การค้า 
สยามสแควร์วัน ในบริเวณสยามสแควร์ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ และอาทิตย์
สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือนเรื่อยไป ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. กิจกรรม
จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปีสมัครเข้ามาร่วมคิด ร่วมท าร่วมน าเสนอ เพื่อให้พื้นท่ี 
“ณ สยาม” เป็นพ้ืนท่ีส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ด าเนินการ ๓ ระยะ 
โดย ระยะที่ ๑ ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘  

  ๕,๗๗๐,๐๐๐ 



๓๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

      ระยะที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘ 
      ระยะที่ ๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ ์– เมษายน ๒๕๕๙ 

  ๗. เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ The ๑st Bangkok Art Festival (BAF) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ   
ในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ระหว่าง
วันที่ ๑๙ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าหอศิลป์ร่วมสมัย        
ราชด าเนิน (ยกเว้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๖ -๑๗ เมษายน ๒๕๕๙) 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงร่วมสมัย / การแสดงอาเซียน /Street 
Show การแสดงดนตรีร่วมสมัย / การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย / Art Market  
การเปิดพื้นที่จ าหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินและเครือข่าย 
 
 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 

  ๘. โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ น าเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์”  
๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอิศรา
วินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก  
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)  เป็นประธานในพิธี  
๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ณ พระที่นั่งอิศรา
วินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม อธิบดีกรมศิลปากร คณะเด็กและเยาวชนผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม 

   

  ๙. ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ของสภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน 
โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   



๓๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จ านวน ๑๐ แห่ง แห่งละ ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ด าเนินการ ระหว่างวันที่  
๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

  ๑๐. ยื่นหนังสือบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) เพื่อขอความ
ร่วมมือก ากับดูแลการแต่งกายพริตตี้ในงาน Motor Show ๒๐๑๖ เมื่อวันที่ ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ 

  ๓,๕๐๐.- 

  ๑๑. ร่วมงาน Bangkok Entertainment Week ๒๐๑๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐ ๗ แห่ง (๗G) และภาคเอกชน ๔ แห่ง (๔E) ซึ่งมีงาน Thailand 
Creative Showcase ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การจัด
แสดงผลงานการออกแบบคาแรกเตอร์ของ ๖ ผู้ออกแบบที่เข้าร่วมโครงการ 
Character Licensing Showcase พร้อมพื้นที่ส าหรับถ่ายภาพของแต่ละ 
คาแรกเตอร์ การจัดแสดงผลงานการออกแบบคาแรกเตอร์ ฝีมือคนไทยที่สามารถ
พัฒนาจนปราฎอยู่ในสื่อ Online ต่างๆ และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์แอนิเมช่ันของไทยและทั่วโลก การจัดแสดงผลงานการประกวด 
คลิปวีดิโอ “เด็กไทยกับไอท”ี ศูนย์ดึงสติ Interactive Exhibition Design 
 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ

   



๓๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคประชาชน/
ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริม SME & START 
UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้และสร้างรายได้และ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

นโยบาย ๕ -     
นโยบาย ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยฯ 
๑. จัดพื้นที่ นิทรรศการเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
- จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ชิงวัฒนธรรม (การออกแบบผ้าไทย) 
เป็นการสนบัสนุนการน าผ้าไทยมาออกแบบและสามารถน าเสนอในเวที 
ระดับโลก ณ  ช้ัน ๑๖  อาคารศรจีุลทรัพย์ถนนพระราม ๑ 
- จัดงาน”ล้านนา เอ็กซ์โป ๒๐๑๕ เสน่ห์ลา้นนา ให้คุณค่าไมรู่้จบ” ตลาด
สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ความเป็นลา้นนา และมีความโดดเดน่ กระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม ่
- เทศกาลชิมชาวาวี – รสดีกาแฟดอยช้าง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมการดืม่ชากาแฟ และ
วัฒนธรรมการด ารงชีพของชนเผ่า ๘ ชาติพันธ์ุ ณ ลานวัฒนธรรมบ้านวาวี 
ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

   
 
 

  ๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเวลากลางคืน (Night Tour) เป็นการบูรณาการ
การท่องเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลากลางคืน (Night 

   
 



๓๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

tour) และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรม ASEAN Cuisine & ไนท์ 
มิวเซียม (Night Museum) “ยลวังหน้ายามเย็น” กิจกรรมประกอบด้วย  
การบรรยาย น าชม ๒ รอบ (ภาษาไทย) ชมวีดิทัศน์ เรื่องพระราชวังบวร 
สถานมงคล (วังหน้า) ณ ห้องด ารงราชานุภาพ น าชมพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 
สักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ พระต าหนักแดง  
และโรงราชรถหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จัดกิจกรรมในปี 
๒๕๕๘ แล้ว ๖ ครั้ง 

 

  ๓. โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ปี 
๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือก ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนที่มีวิถีชีวิตและมรดกภูมิป๎ญญาที่
เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดประชุมเพื่อจัดท าเกณฑ์การ
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ แห่ง และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  ๔,๘๐๐,๐๐๐.- 

  ๔. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 
จ านวน ๔ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

  ๕๐๐,๐๐๐.- 

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคประชาชน/

   



๓๔ 
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ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริม SME & START 
UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้และสร้างรายได้และ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

 ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทีส่อดคล้องกบั
ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ 

-    

 ๖.๑๘ ส่งเสรมิภาคเศรษฐกิจดิจิทลั
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจทิัล
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท าแอป
พลิเคชัน ที่มีช่ือว่า Thai Culture Mobile Application ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล เป็นแอปพลิเคชัน
แผนที่แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมรัศมี ๑๐ กิโลเมตร จาก
ต าแหน่งผู้ใช้งาน ช่วงเริ่มแรกได้พัฒนาข้อมูลของกรุงเทพฯให้แสดงผล ๓ 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และ จีน มีระบบสืบค้น องค์ความรู้เรื่องวิถีถิ่น
วิถีไทย วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทยมรดกโลก ที่มี
ประสิทธิภาพสูง โดยจะท าการสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้จากทุกหน่วยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมกว่า ๗๐,๐๐๐ รายการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ ตลาดร้อยปี แหล่ง
เรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน แหล่งผลิตสินค้า
ทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านกลอง หมู่บ้านจักสาน หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมือง การ
แสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเก หมอล า โนรา หนังตะลุง ง้ิว เทศกาลงานบุญ เช่น งาน

   



๓๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 
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ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประเพณีชักพระ งานบุญบั้งไฟ งานเผาเทียนเล่นไฟ การแสดงศิลปกรรม
หัตถกรรม เช่น ศูนย์การแสดงสินค้าหัตถกรรม สถาป๎ตยกรรม  

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ  
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ประชาสังคม ท้ัง ๓ ภาคส่วน 
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐโดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประเด็นที ่๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการยกระดับนวัตกรรม 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพ้ืนฐาน และการพัฒนาความรู ้
สร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

ข้อสั่งการ การส่งเสริมค่านิยมหลักและค่านิยมความเป็นไทย          
  ๑. จัดการประชุมและการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ค่านิยม ๑๒ ประการ  

๒ ครั้ง 
   

  ๒. ผลิตปูายไวนิลและติดตั้งเพื่อเป็นสื่อรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย 
(ยิ้มไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ) ในทุกจังหวัดรวม ๗๖ จังหวัด  

  ๓,๘๐๐,๐๐๐.- 

  ๓. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย กิจกรรม “ขับขี่มี
น้ าใจ สร้างวินัย การจราจร” กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเอกชนที่มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้รถใช้ถนน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความเป็นไทย 
สร้างวินัยจราจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าหนังสือและสติ๊กเกอร์  ความเป็น
ไทยสร้างวินัยจราจร 

  ๒,๖๖๙,๕๙๖.๖๖.- 



๓๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๔. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกรถของทางราชการใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แบ่งเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง จ านวน ๖๙ คัน 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวน ๗๖ คัน 

  ๒๖๒,๑๕๐.๕๐.- 

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่  ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว & MICE และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

ข้อสั่งการ การส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย 
  ๑. กระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินการผลิตภาพยนตร์ส่งเสริมและ เผยแพร่

ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย  โดยกิจกรรมที่
ด าเนินการ ประกอบด้วย 
๑) การจัดประกวดภาพยนตร์สั้น  
๒) การจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เรื่อง เส้นทางรัก (#LOVE EN ROUTE) 
ภาค ๑ (เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ) และภาค ๒ (เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ) 

   

  ๒. เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ ๕ ครั้ง โดยในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ

   



๓๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เผยแพร่ภาพยนตร์ไทย ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ ๖๙ ณ 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปผลการ
จัดกิจกรรมมีผู้สนใจขอนัดเพื่อเจรจาร่วมลงทุนร่วมทั้งสิ้น ๓๙ การเจรจา  

  ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพวิดีโอพกพาเฉพาะทาง “มหัศจรรย์ 
สร้างสรรค์ บันทึกฝ๎น ที่บ้านเกิด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้มี
โอกาสพัฒนาทักษะความรู้ เทคนิควิธีการการถ่ายภาพวิดีโอในเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวอันเกิดจากมุมมองความคิดของตัว
นักเรียน เยาวชนเอง ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙       
ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและครูที่ปรึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๒๐ คน 

  ๓,๕๐๐,๐๐๐.- 

  ๔. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฉาย
รอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง "เทริด” โดยมีผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ         
โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ช้ัน ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

   

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

   



๓๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE 
และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

ข้อสั่งการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 
  ๑. จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สายใยรักครอบครัว

ร่วมใจปฏิบัติธรรม รักษาศีล ระยะที่ ๒ 
- จัดค่ายปฏิบัติธรรม รุ่นที่ ๗ จังหวัดปทุมธานี ในเดือนมกราคม  และเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน 
- จัดการประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ อ าเภอปางปะหัน    
จ.พระนครศรีอยุธยา ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน 
๒. จัดกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับหมู่บ้านศีล ๕ วิถีไทยวิถีพุทธ ณ จังหวัด
เลย จ านวน ๒ ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
๓. การลงนามข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 
๕” ณ จังหวัดตาก ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ มี
การขับเคลื่อนการด าเนินการ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ปุาซาง จ.ล าพูน  
 
๔. จัดกิจกรรมท าบุญไหว้พระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ ในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

   



๓๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

ข้อสั่งการ ให้ทุกส่วนราชการเร่งด าเนินการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภายใต้

ช่ือ “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย น าความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” โดยมี
การจัดกิจกรรม จ านวน ๘ โครงการ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ได้แก่ กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด (วัดประจ ารัชกาล) กิจกรรมสวด
มนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย – ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กิจกรรมเที่ยวไทย 
ประทับใจ ชุมชนคุณธรรม กิจกรรมกิจกรรมไหว้พระวังหน้า   พระปฏิมาแห่ง
แผ่นดิน กิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรูท้างวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี กิจกรรมจัดแสดง
พื้นบ้านน าความเป็นไทยสู่ใจประชาชน กิจกรรมรณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่ง
ความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ และการอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ 
Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน 
 
 

   



๔๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

ข้อสั่งการ แถลงผลการด าเนินงาน   
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานแถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ 
ปี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยมี 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และร่วมรับฟ๎งรองนายกรัฐมนตรีแถลงผลงาน
ของแต่ละกลุ่มกระทรวง และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการจัด
แสดงผลงานและการขับเคลื่อนงานของกระทรวงต่างๆ ณ ตึกสันติไมตรี 
หลังนอก 

   

ข้อสั่งการ ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดท าหนังสือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยส าหรับชาวต่างประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมไทย 
  ๑. จัดท าหนังสือประวัตศิาสตร์ชาติไทย โดยจัดพมิพ์ ครั้งท่ี ๑ จ านวน ๕,๐๐๐ 

เล่ม ป๎จจุบันอยู่ระหว่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
   



๔๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๒. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทย : รากเหง้าที่คนไทย ควรรู้” 
เมื่อวันที่  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ  กรุงเทพฯ โดยมี 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) เป็นประธานพิธีเปิดได้รับเกียรติ
จากรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานี
วิทยุ โทรทัศน์ แห่ งประ เทศ ไทย  นอกจากนี้  มี ก า รวิพากษ์หนั งสื อ
“ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย์ เกษมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ช าระประวัติศาสตรไ์ทย และการบรรยายในหัวข้อท่ีน่าสนใจ
ต่างๆ อาทิ ความส าคัญของประวัติศาสตร์ต่อสังคมไทย ประวัติศาสตร์ไทย : 
ยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
อภิปรายและซักถามในประเด็นต่างๆ 

   

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 

   

ข้อสั่งการ การรณรงค์ความเป็นไทย 
  ๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘     

ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
อาทิ สายการบิน ธนาคาร สถานศึกษา และศิลปินนักแสดง จัดกิจกรรม

   



๔๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ส่งเสริมความเป็นไทย ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยสู่ประชาชน ประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศทั่วโลกกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงสาธิตมารยาท
ไทย จากนักศึกษาที่ ได้ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
ระดับประเทศ ของวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง การจัดแสดงอาหารไทย การจัด
แสดงสินค้าทางวัฒนธรรม และการแสดงมวยไทย ชุดการแสดงมวยไชยา มา
เผยแพร่แก่ประชาชนในชาติ ซึ่งมีนโยบายการด าเนินการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก 

  ๒. จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ๑ ครั้ง    
  ๓. จัดท าข้อมูลปีรณรงค์ความเป็นไทย เน้นการสร้างวัฒนธรรมโดยมีช้างเจ้าขุน

เป็นตัวละครแสดงการ ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ผ่าน Application 
Line ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   

  ๔. จัดโครงการรณรงค์ด้านมารยาทและวัฒนธรรม โดยผลิตสื่อโทรทัศน์ 
จ านวน ๒ ชุด คือ ๑) ชุดการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ 
สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ จ านวน ๑๒ ตอน ๒) ชุดการรณรงค์ด้านวินัยน้ าใจ
จราจร มารยาทการขับข่ี จ านวน ๓ ตอน พร้อมท้ังจัดท าบทเพลง “ไทยเรามา
ติดอันดับกันเถอะ” โดยเป็นการปลูกจิตส านึกความมีน้ าใจและมารยาทบน
ท้องถนน ทั้งนี้ ได้ เผยแพร่ผลงานลงในสื่อออนไลน์ และเผยแพร่ไปยัง
สถานศึกษาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

   

  ๕. กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดนโยบายให้บุคลากร แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุก
วันพฤหัสบดี ตามแนวทางของรัฐบาลเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

   

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ    



๔๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 
 
 

ข้อสั่งการ โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม     
  กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพในการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภายใต้ช่ืองาน “ตลาดวัฒนธรรม : ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ 
ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” โดยแบ่งเป็น ๔ กิจกรรม สัปดาห์แรก ๑-๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดมั่งมี  สัปดาห์ที่สอง  
๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างรัก สัปดาห์
ที่สาม ๑๕-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างสุข       
มีการน าศิลปินแห่งชาติมาร่วมกิจกรรม สัปดาห์สุดท้าย ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ก าหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างบุญ นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงผลงานทางวัฒนธรรมและการจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งตัวสินค้า

   



๔๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

มาจากงานรากวัฒนธรรม รวมถึงจัดการแสดงผ่านเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม 
ทุกวนั 

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคประชาชน/
ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

 

 
หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรแีถลงนโยบายต่อสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) โดยให้กระทรวงจัดท าข้อมูลภาพรวม มิใช่ข้อมูลในภารกิจของหน่วยงานระดับ
กรม ยกเว้นส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๒. จัดท าเป็น Microsoft Word ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๔ 
 ๓. เผยแพร่ลงเว็บไซต์กระทรวง โดยให้ก าหนดชื่อพื้นที่หน้าเว็บไซต์ว่า “รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล” 
  และก าหนดช่ือหัวข้อย่อยภายใต้พ้ืนท่ีดังกล่าวว่า “รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” 
 ๔. ในช่องการด าเนินงานหากมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐให้ใส่รายละเอียดและความก้าวหน้าในการใช้กลไกประชารัฐด้วย 


