
๑ 
 

 รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีท่ี ๒ 
รอบ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นโยบาย ๑ การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  ๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑) จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๓ กิจกรรม โดยในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ จัดโครงการถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี        
โดยมีการจัดนิทรรศการเอกกษัตริย์อัครศิลปิน จัดการแสดงถวายพระพร       
การบรรเลงเพลงถวายพระพร จากคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เมื่อ
วันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๒) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ กิจกรรม โดยในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๙ จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม        
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
๓) จัดกิจกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ๔ กิจกรรม โดยในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๙ ด าเนินการ ๒ กิจกรรม ได้แก่ 
   (๑) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี – นาฏศิลป์อาเซียน (พื้นบ้าน)    
ครั้งที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙         
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
๖๐๐ คน 
    (๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี – นาฏศิลป์อาเซียน (พ้ืนบ้าน) ครั้งที่ ๔ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากรจาก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศมาเลเซีย มาร่วม
ให้ความรู้และฝึกทักษะแก่ครูดนตรีและนาฏศิลป์ของไทย 
๔) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรต ิ๙ กิจกรรม  

  ๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
๑) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike 
for Mom และมอบโล่รางวัลการประกวดภาพถ่าย จากกิจกรรมฯ ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒) จัดงาน “มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓๖ 
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  

   

  ๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
๑) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรตฯิ ๙ กิจกรรม  
๒) จัดกิจกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรตฯิ ๒ กิจกรรม 
๓) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ ณ ต่างประเทศ ๑ กิจกรรม 

   



๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๔) จัดกิจกรรมทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๕ กิจกรรม  
  ๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตรยิ์ของไทย

ในอดีต 
๑) จัดกิจกรรมทางศาสนา ๓ กิจกรรม 
๒) จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ๒ ครั้ง  
๓) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วาระ
ครบ ๑๐๙ ปี เสด็จฯประพาสหัวเมืองเหนือ กรมศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิ  
 
เพชรรัตน – สุวัทนา ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง 

   

  ๕. โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” 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

   



๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ท่องเที่ยว & MICE และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 
นโยบาย ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
๑. โครงการค่ายเยาวชนร่วมสมัยประสานสายใยชายแดนใต้ “เยาวชนรักบ้านเกิด 
ปักษ์ใต้บ้านเรา” 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 จังหวัดปัตตานี เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม ศอ.บต. กอ. 
รมน.ภาค ๔  ส่วนหน้า หน่วยงานราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายใต้ภาคใต้ 
และประชาชนในพ้ืนท่ี 

   

  ๔. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี และมูลนิธิเทพปูชนียสถาน 
จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟูา มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้ม
กอเหนี่ยว ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

   

  ๕. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนกีรออาตี ประจ าต าบล ในโครงการ
วัฒนธรรมชุมชน : กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนใต้ 
ภายใต้โครงการสร้างชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) ตามโครงการทุ่งยางแดง

   



๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โมเดล ระหว่างวันที่  ๓-๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สุเหร่าบ้านบือแนบาโก           
อ.กรงปินัง จ.ยะลา 

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

   

  ๗. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH ๒๐๒๐ รุ่นที่ ๕      
เพื่อกระตุ้นจิตส านึกของเยาวชนต่อปัญหาคอร์รัปช่ันในสังคมไทย 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 

   

  ๘. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับสภาวัฒนธรรม 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย การฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรม จัดมหกรรมการแสดง
พื้นบ้าน ระหว่าง ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดโครงการ “กริช” มรดกไทย 
มรดกอาเซียน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง
วัฒนธรรม มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ ท้ัง ๓ ประเด็น คือ 

   



๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายโดยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

 ๒.๔ เสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ               

๑. จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๔ กิจกรรม 
โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ด าเนินการ ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย 
   -  จัดการแสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม CLMVT 
Forum 2016 : Towards a Shared Prosperity ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 
   - เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมการแสดงต้อนรับ นาง ออง ซาน ซู จี 
ณ ท าเนียบรัฐบาล วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
   - จัดการแสดงต้อนรับผู้ เข้าประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ            
หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะล าไย ครั้งที่ ๒ (Luangprabang-lndochina-
Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) International Conference)   
ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย

   



๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไปยังต่างประเทศ ๗ กิจกรรม โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) ร่วมการประชุม Asia – 
Europe Culture Minister’s Meeting ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ Conference Hall Asian Culture Center สาธารณรัฐเกาหลี 
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต/คณะ
ทูตานุทูตประเทศต่างๆ เพื่อเ ช่ือมความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมและศาสนาระหว่างประเทศ ๑๐ ครั้ง  
๔. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ๙ ครั้ง 
๕. โครงการวัฒนธรรมสัญจรส าหรับคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่าง
ประเทศ ๑ ครั้ง  
๖. การเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยข้าราชการ ครู นกัเรียน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์จ านวน ๔ ครั้ง โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 
ประกอบด้วย 
   - เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ใน โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน
ต่างประเทศ 4 ประเทศ ภาคพื้นทวีปยุโรป ได้แก่  สาธารณรัฐออสเตรีย
สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐโปแลนด์ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 29 
พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2559 
   - เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรม Thai Food & Beer Festival          
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 2 – 8 มิถุนายน 2559 
๗. จัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จ านวน ๑ ครั้ง  

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
มีการด าเนินการทีส่อดคล้องกับกลไกประชารัฐประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ส่วนและ

   



๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สอดคล้องกับประเด็นที่ ๓ การสนบัสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการ
ดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การสง่เสริมการ
ท่องเที่ยว การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาความรูร้วมถึงการสร้างรายได้และ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

นโยบาย ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๖ จดัระเบียบสังคมสร้าง

มาตรฐานด้านคณุธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการ/การประชุม/การอบรมเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม 
๘ ครั้ง  

   

๒. 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 

   

  ๓. เปิดพื้นที่ให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน สอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของส านักงานฯ คือส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในงาน

  ๗,๕๐๐,๐๐๐.- 



๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 
ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒๖ ครั้ง โดยกิจกรรมเป็นการเข้าร่วม     
สวดมนต์ท าวัตรเช้าและฟังพระธรรมเทศนา 

   

  ๒. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา โดยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา กิจกรรมประกอบด้วย  
- การรณรงค์ในสถานท่ีต่างๆ และกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด กิจกรรมเวียนเทียน 
เป็นต้น มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 
- การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจ าปี  ๒๕๕๙           
ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

   



๑๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- 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
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๒๐๐ คน 

   

  ๗. จัดประชุมวิชาการ/การสัมมนา ด้านศาสนาตั้งแต่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – 
มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๘ ครั้ง โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จัดกิจกรรม
วัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ครั้งท่ี ๑๖ ร่วมกับคณะพระธรรมวิทยากร และ
เครือข่ายชุมชนคุณธรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ วิทยาลัย

   



๑๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๘. โครงการคลินิกคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทางศาสนา
และติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาต่างๆ ๒๑ ครั้ง 
ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙  

   

  ๙. จัดกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน ๙ วัด เพื่อบ ารุงพระพุทธศาสนา    
  ๑๐. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๘   

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายทางศาสนา 
หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๐ หน่วยงาน และจัดพิธี
สวดมนต์ข้ามปีจุลศักราช ๑๓๗๘ เถลิงศกรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

   

  ๑๑. โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ส าหรับเด็ก
และเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าท าความผิด ภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : 
ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ในความร่วมมือของกรมการศาสนา  วัดยานนาวา 
และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จ านวน ๔ ครั้ง โดยกิจกรรมจัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถาน
ตุลาการฯ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๒๐ คน 

   

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

   

  ๑๓. โครงการชุมชนคณุธรรมพลัง “บวร” ภายใต้โครงการลานธรรมวิถีไทย    



๑๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดเบญจมบพิตร  
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมงคลาราม วัดราชาธิวาส     
วัดประยุรวงศาวาส วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดหงส์รัตนาราม 

  ๑๔. ด าเนินโครงการค่ายธรรมบุตร เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงด้วยปัญญา ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม  
๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อบรมรุ่นละ ๑๐๐ – ๒๕๐ คน ระยะเวลาการ
อบรมรุ่นละ ๓ วัน ๒ คืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของ
นักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น มีระเบียบวินัย 
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยยึดวิถีปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
ให้มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
 

   

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

   



๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒธรรม 

๑. โครงการส่งเสริมเครือข่ายการด าเนินงานทางวัฒนธรรมโดยมีการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตและการจ าหน่าย
สินค้าทางวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย 

  ๑๖,๙๔๐,๐๐๐ 

  ๒. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม  
๑) โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยมี
การจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านหนังสือ โดยจัดนิทรรศการ ๑ ครั้ง ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒) จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ และการจัดนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และเผยแพร่มรดกทางวัฒธรรมตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – เดือน
มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๒๐ ครั้ง โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เปิด
นิทรรศการ “SAVE THAI BUFFALO AND NEW MOSAICS SERIES” 
ผลงานศิลปะของศิลปินลูกอีสาน ไมตรี  ศิริบูรณ์ โดยมีปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม (ศาสตราจารย์อภินันท์  โปษยานนท์) เป็นประธาน จัดกิจกรรมเมื่อ
วันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เย็นอากาศ วิลล่า กรุงเทพฯ 
๓) เปิดพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม ๕ แห่ง โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เปิด
กิจกรรม ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
๔) จัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาวังหน้า” และจัดการ
เสวนาเรื่อง “Newly Renovated National Museum” จัดนิทรรศการพิเศษ
เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ พระที่นั่ ง 
ศิวโมกขพิมาน นอกจากน้ีในส่วนภูมิภาคมีการจัดกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ในปี ๒๕๕๘ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๕) จัดกิจกรรมตามโครงการ อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ณ 
บริเวณสวนหย่อมหน้าหอสมุดแห่งชาติ ๒ ครั้ง โดยมีการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและได้รับความรู้จากกิจกรรมค าถาม
ต่างๆ 
- ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม ๘๐ คน 
- ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน 
๖) โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : กิจกรรมศิลปินแห่งชาติ
สัญจร ถ่ายทอดงานศิลป์สู่ เยาวชนภาคเหนือ ระหว่างวันที่  ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 
๗) โครงการปกปูองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : กิจกรรมวันมวยไทย    
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมวยไทยยิ่งขึ้น 
โดยร่วมกับพันธมิตรมวยไทย คัดสรรนักมวยช้ันครูช่ือดังในอดีตที่เช่ียวชาญ   
ในแต่ละแม่ไม้มวยไทยมารวมตัวกัน ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคเกี่ยวกับมวยไทย
ให้แก่คนรุ่นใหม่ อาทิ การบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช และบูรพาจารย์ครูมวยไทย 
การฝึกอบรมเด็กและเยาวชน การแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแสดง 
จินตลีลาประกอบการแสดงมวยไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วมงานจ านวนมาก 
๘) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมอบรมพิพิธภัณฑสถาน
วิทยา (ปีที่ ๑๓) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ      
หอศิลปและวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 
๙) จัดพิมพ์หนังสือ “นิราศหนองคาย” แต่งโดยนายทิม  สุขยางค์  



๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(หลวงพัฒนพงศ์ภักดี) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๘ และจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
หนังสือ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
๑๐) จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ๒ ครั้ง 
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 ระหว่างเดือนกนัยายน ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน  
๑๕ ครั้ง 

   

  ๔. โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว 
: ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) โดยเป็นการเปิดพื้นที่และสนับสนุนให้ศิลปิน
ได้มีพื้นที่ในการจ าหน่ายสินค้าจัดกิจกรรมทุกเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 
๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน มีผู้เข้าร่วมชมงาน    
ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน 

   

  ๕. การบรูณะโบราณสถานของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการ
บูรณะโบราณสถานท่ีส าคญั ๑๗ แห่ง 

   

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

   
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ๓ ครั้ง ในเดอืนตุลาคม 
และเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
- ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในวัน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมท้ังลงนามในใบประกาศขึน้ทะเบยีน เมื่อวันที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม   
 
 
- จัดกิจกรรม “ลายลักษณ์วรรณศลิป์ รุ่นท่ี ๒” ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี
บุคลากรด้านการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้า
อบรม รวม ๖๒ คน 
- จัดงานสงกรานต์อาเซียน ร่วมกับ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตประเพณี
สงกรานต์ ๔ ภาค การจัดนิทรรศการ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๗. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัล -      
กุรอาน เพื่อด าเนินการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทคัมภีร์อัล  -      
กุรอาน ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

   

  ๘. โครงการศูนย์บันดาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้
ค าแนะน า พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และการน าทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมนวัตกรรมการ
ออกแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว สินค้าฝากไทย การจัดนิทรรศการสี

   



๑๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไทยโทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นต้น ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ๓ แห่ง 
ได้แก่ ณ บริเวณชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด 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 
(๑) โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม ๒ ครั้ง ในเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยจัดบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ 
ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ให้แก่เด็กนักเรียนบริเวณใกล้เคียงสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน  ๑๐๐ คน 
(๒) โครงการสอนศิลปะเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 
และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โดยในเดือนมีนาคม จัดกิจกรรม ณ มูลนิธิวิถีชีวิต
อิสระเพื่อคนพิการ จ.นครปฐม เป็นการน าแรงบันดาลใจจากผลงานการ
สร้างสรรค์ของศิลปินมาร์คชากาล มาคิดกิจกรรมศิลปะ ให้แก่เด็กพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสรวมจ านวน ๒๐ คน 
(๓) โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร : กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ปี ๒๕๕๙ 
ถ่ายทอดงานศิลป์สู่เยาวชน ภาคกลางตอนบน จังหวัดพิจิตร โดยความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา ศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้าน รวมทั้งจัดกิจกรรม

   



๑๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ทางวิชาการ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ย
กว่า ๕๐๐ คน 

  ๑๒. การผลักดันพระราชบัญญัตดิา้นวัฒนธรรม 
- การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรให้ร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 
ประกาศใช้ เป็นกฎหมาย ซึ่ งปัจจุบัน  สนช .  น าร่ างพรบ .  เสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อน าทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว ทรงลงพระปรมาภไิธย เมื่อวันที่                      
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศใช้พระราชบัญญตัิส่งเสรมิและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

   

  ๑๓. จัดท าหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” โดยจัดงานแถลงข่าว
เปิดตัวหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ ) เป็นประธานในพิธี            
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก คลอง ๕ จังหวัดปทุมธาน ี

   

  ๑๔. จัดเสวนาวิชาการ จ านวน ๙ ครั้ง โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จัดเสวนา 
เรื่อง โขน : รามายณะ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมร่วมอาเซียน เมื่อวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของโขน ความหมายและ
ความส าคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

   



๑๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๑๕. กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งนางสาวรัชนก  อินทนนท์ (น้องเมย์) นักกีฬา
แบดมินตันแชมป์โลก เป็นทูตวัฒนธรรม และได้มอบโล่ทูตวัฒนธรรมพร้อมชุด
แต่งกายผ้าไทยให้กับทูตวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกลไกประชารัฐประเด็นที่ ๑ มีความเช่ือมโยง
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ส่วน 
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ และสอดคล้องกับ
ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการดึงดูดการลงทุน
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาความรู้รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นการ
ใช้จ่ายของประเทศ 

   

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านและสร้างสรรค์
งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลฯ 

๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ การอบรม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
และสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลฯ ระหว่างเดือนกันยายน 
๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๕ ครั้ง 

   

  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    



๒๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 ๕๙ ครั้ง    
โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย  
- ภาษาอังกฤษระดับกลาง จ านวน ๖ ครั้ง 
- ภาษาเขมร ระดับต้น จ านวน ๕ ครั้ง 
- ภาษาพม่า ระดับกลาง จ านวน 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  

   



๒๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

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

  ๔,๗๗๐,๐๐๐ 

  ๒. จัดการอบรมต่างๆ/กิจกรรมค่าย เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  
ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๑๘ กิจกรรม          
โดยในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ด าเนินการ ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย 
๑) จัดอบรมวิทยากรมารยาทไทยให้บุคลากรในสังกัดส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ณ โรงแรมฮิพ 
กรุงเทพมหานคร 
๒) ด าเนินโครงการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หัวข้อ 
“ความลงตัวของศิลปะกับความเช่ือ” เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอ

   
 
 
 



๒๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วย
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมของเมืองไทยมาร่วมให้ความรู้       
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๙ คน 
 
 
๓) เปิดโครงการอบรม “ยุวกวีศรีศิลป์” รุ่นที่ ๒๕ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายด ารงค์   
ทองสม) เป็นประธาน 
๔) เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัย
ภูมิปัญญาชุมชน จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  ๑๑๖ คน 

  ๓. จัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดนิทรรศการ จัดเวทีเสวนาจัดประกวด           
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี ๑๖ ครั้ง โดย
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ด าเนินการ ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย 
    - จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “อ่านอะไร ได้อะไร” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้
และพัฒนาหนังสือไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์ร่วม
สมัยราชด าเนิน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๗๐ คน    
   - จัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ โดยเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามเง่ือนไขที่ก าหนด โดยมีการ
จัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟูา 
ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

   

  ๔. เปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็น   ๒,๗๖๔,๕๐๐.- 



๒๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การบูรณาการกระบวนการจัดการพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ด้านศิลปะการแสดง ด้านทัศนศิลป์และด้านหัตถศิลป์/
หัตถกรรม ประกอบด้วย การร้องเพลงฉ่อย การฝึกอบรมการเต้นลีลาศ           
การฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ ากับศิลปินแห่งชาติ อบรมการร้องลิเก เป็นต้น 
๑) เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๘ ครั้ง 
๒) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๕ ครั้ง 
๓) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๔ ครั้ง 
๔) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๔๒ ครั้ง 
๕) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๖ ครั้ง 

  ๕. การด าเนินงานด้านการเฝูาระวังทางวัฒนธรรม เปูาหมายเพื่อเฝูาระวังสภาพ
ปัญหาความเบี่ยงเบนทางสังคมและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด าเนิน
โครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมเกิด
ความตระหนักและรวมกันรับผิดชอบวัฒนธรรมด้วยกัน โดยรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านหมายเลข ๑๗๖๕  

   

  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 

  ๕,๗๗๐,๐๐๐ 



๒๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

“ณ สยาม” เป็นพ้ืนท่ีส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ด าเนินการ ๓ ระยะ 
โดย ระยะที่ ๑ ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘  
      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. ยื่นหนังสือบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) เพื่อขอความ
ร่วมมือก ากับดูแลการแต่งกายพริตตี้ในงาน Motor Show ๒๐๑๖ เมื่อวันที่ ๑๖ 

  ๓,๕๐๐.- 



๒๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ 
  ๑๐. ร่วมงาน Bangkok Entertainment Week ๒๐๑๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน 

๒๕๕๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐ ๗ แห่ง (7G) และภาคเอกชน ๔ แห่ง (4E) 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 

   

  ๑๑. จัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอนนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ 
ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ การเรียนรู้ 
ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัย
นาฏศิลป์ท่ัวประเทศ จ านวน ๑๒ แห่ง 
 

   

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

   



๒๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
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    



๒๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การท่องเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลากลางคืน (Night 
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 
สกัการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ พระต าหนักแดง  
และโรงราชรถหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จัดกิจกรรมในปี 
๒๕๕๘ แล้ว ๖ ครั้ง 

 
 

  ๓. โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว ปี 
๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือก ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนที่มีวิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาที่
เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดประชุมเพื่อจัดท าเกณฑ์การ
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ แห่ง และจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักสื่อความหมายของชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๒๐ คน ณ คุ้ม
พญาซอ รีสอร์ท อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่าง
วันท่ี ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  ๔,๘๐๐,๐๐๐.- 

  ๔. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 
จ านวน ๔ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

  ๕๐๐,๐๐๐.- 

  ๕. ) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานสุโขทัยมาราธอน ๒๕๕๙ ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ น าคณะนักเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ในกิจกรรม

   



๒๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การแสดงต้อนรับ นักกีฬาจากทั่วประเทศและทั่วโลก กว่า ๕,๒๐๐ คน         
สู่ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข ในการแข่งขัน "ยูนิค รันนิ่ง สุโขทัย มาราธอน 
๒๐๑๖" รวมพลนักว่ิงเพื่อมรดกโลก 

  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/
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 า      
แอปพลิเคชัน ที่มีช่ือว่า Thai Culture Mobile Application ขึ้น           

   



๒๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล  
เป็นแอปพลิเคชันแผนที่แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมรัศมี 
๑๐ กิโลเมตร จากต าแหน่งผู้ใช้งาน ช่วงเริ่มแรกได้พัฒนาข้อมูลของกรุงเทพฯ
ให้แสดงผล ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และ จีน มีระบบสืบค้น       
องค์ความรู้เรื่องวิถีถิ่นวิถีไทย วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย
มรดกโลก ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยจะท าการสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้จากทุก
หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมกว่า ๗๐,๐๐๐ รายการ ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ 
ตลาดร้อยปี แหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน แหล่งผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านกลอง หมู่บ้านจักสาน 
หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเก หมอล า โนรา หนังตะลุง 
ง้ิว เทศกาลงานบุญ เช่น งานประเพณีชักพระ งานบุญบั้งไฟ งานเผาเทียนเล่น
ไฟ การแสดงศิลปกรรมหัตถกรรม เช่น ศูนย์การแสดงสินค้าหัตถกรรม 
สถาปัตยกรรม  

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

   



๓๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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.- 

  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

   



๓๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

   

  ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพวิดีโอพกพาเฉพาะทาง “มหัศจรรย์ 
สร้างสรรค์ บันทึกฝัน ที่บ้านเกิด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้มี
โอกาสพัฒนาทักษะความรู้ เทคนิควิธีการการถ่ายภาพวิดีโอในเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวอันเกิดจากมุมมองความคิดของตัว
นักเรียน เยาวชนเอง ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙       

  ๓,๕๐๐,๐๐๐.- 



๓๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและครูที่ปรึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๒๐ คน 

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

   

ข้อสั่งการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 
  ๑. จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สายใยรักครอบครัว

ร่วมใจปฏิบัติธรรม รักษาศีล ระยะที่ ๒ 
   



๓๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- 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 “หมู่บ้านรักษา     
ศีล ๕” ณ จังหวัดตาก ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ปุาซาง จ.ล าพูน  
๔. จัดกิจกรรมท าบุญไหว้พระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ ในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕. จัดอบรมโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ “สายใยรักครอบครัว ร่วมใจ
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล รุ่นที่ ๙” ณ วัดพิชิตปิตยาราม อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) 
เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จ านวน ๑๒๐ คน 

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ

   



๓๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 

   

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ

   



๓๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 และร่วมรับฟังรองนายกรัฐมนตรีแถลงผลงาน
ของแต่ละกลุ่มกระทรวง และได้มีพิธีเปิดนิทรรศการจัดแสดงผลงานและการ
ขับเคลื่อนงานของกระทรวงต่างๆ ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก 

   

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

เล่ม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
   

  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

   



๓๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ในคณะกรรมการ ช าระประวัติศาสตรไ์ทย และการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ
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
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 

   



๓๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ

   



๓๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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
มาจากงานรากวัฒนธรรม รวมถึงจัดการแสดงผ่านเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม 
ทุกวนั 

   

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 

   



๓๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 


