
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงวัฒนธรรม 
ระหว่างวันท่ี ๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ถึง  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
ล าดับ นโยบายรัฐบาล/ 

การสั่งการของ 
นายกรัฐมนตร ี

ความสอดคล้องกับ 
รัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย 

มติคณะรัฐมนตร ี การด าเนินงาน การใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
วันท่ี สาระส าคญั แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินการ 

รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงานท่ีส าคัญ 
 ๑.นโยบายเร่งด่วน

ที่จะเร่ิมด าเนินการ
ในปีแรก 
๑.๕ เร่งน าสันติสุข
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน
กลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ควบคูไ่ปกับ
การขจัดความ
ยากจนยาเสพติด 
และอิทธิอ านาจมดื 
โดยน้อมน ากระแส
พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา”เป็น
หลักปฏิบตัิใน
แนวทางสันติวิธี โดย
เน้นการส่งเสรมิ
ความร่วมมือในทุก
ภาคส่วนกับ

มาตรา ๘๐ รัฐต้อง
ด าเนินการตาม
แนวนโยบายด้าน
สังคมการ
สาธารณสุข
การศึกษา และ
วัฒนธรรม 

  แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
๑.โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่ายสถานศึกษาสอนศาสนาอิสลามต้นแบบในการธ ารง
รักษามรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     ด าเนินการจัดประชุมสมัมนา ให้ความรู้แก่ผู้น าศาสนาอิสลาม (ผู้น าศาสนา ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น) ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรม
หาดใหญ่พาราไดซ์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน ๑๒๒ คน 
 

  



ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อ านวยความ
ยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต สร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาค พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่ เคารพ 
อัตลักษณ์ 
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น
ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบที่สอดคล้อง
กับลักษณะพื้นที่โดย
ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ จะมีการบูรณา
การการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วน
ให้มีเอกภาพท้ังใน
ระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ รวมทั้ง
ปรับปรุง พัฒนา
กฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ให้สอดคล้อง 
ทันสมัยกับสภาพ
ความเป็นจริงของ



ปัญหาที่เกิดขึ้น
ตลอดจนเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบจาก
ความไมส่งบอย่าง
เป็นธรรม 

 ๒.นโยบายความ
มั่นคงแห่งรัฐ 
๒.๑ เทิดทูนและ
พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ด ารงไว้ซึ่งพระบรม
เดชานุภาพแห่งองค์
พระมหากษตัริย์ 
น้อมน าพระราชด าริ
ทั้งปวงไว้เหนือเกล้า
เหนือกระหม่อม 
พร้อมท้ังอัญเชิญไป
ปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมเพื่อให้
ประชาชนในชาติมี
ความตระหนักใน
พระมหากรุณาธคิุณ
และจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ทั้ง
จะส่งเสริมและ
เผยแพรโ่ครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริเพื่อให้
สังคมไทยเป็นสังคม

มาตรา ๘๐ 
รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบาย
ด้านสังคม การ
สาธารณสุข 
การศึกษา และ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 
๑.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 
กรมศิลปากร จัดกจิกรรมเทิดพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่ประวตัิและผลงานของพระองค์ในฐานะที่ทรง
เป็นพระอัจฉรยิศิลปินแห่งสยามประเทศ ทรงรอบรู้และมีพระปรีชาสามารถในทางศิลปกรรม ท้ัง
จิตรกรรม ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม มัณฑนศิลป์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ นาฏศลิป์ และดุริ
ยางคศิลป์ ซึ่งผูเ้ป็นศิษย์ล้วนใช้ค าแทนพระนามว่า “สมเด็จครู” และในโอกาสฉลองวันประสตูิครบ 
๑๐๐ ปี เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลส าคญัของโลก กิจกรรม
เทิดพระเกยีรติที่กรมศลิปากรจัดในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดพมิพ์หนังสือ “พระประวตัิและ
ประชุมบทละคร ดึกด าบรรพ์” เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานการศึกษาและห้องสมุดทั่วประเทศ การ
จัดนิทรรศการ “๑๕๐ ปี วันประสตูิสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” ณ ห้องโถงกลาง 
หอสมุดแห่งชาติ ในวันท่ี ๒๙ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“สรรพศลิปะสิทธิวิทยาธร : สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” ในวันท่ี ๒๙-๓๐ 
เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ โดยนายสนธยา คณุปลืม้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสมัมนาทางวิชาการและเปดินิทรรศการ ถือเป็นงาน
สัมมนาครั้งส าคญัของกรมศลิปากรที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอจัฉริยภาพด้านศิลปกรรมของพระองค์
ท่าน โดยนายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์  ศิลปินแห่งชาติ จะอ่านบทกวีเทิดพระเกยีรติ “สมเด็จครู” 
หม่อมราชวงศ์จักรรถ  จิตรพงศ์ เลขาธิการมลูนิธินริศรา นุวัดติวงศ์ ในฐานะ ผู้แทนราชสกลุจิตร
พงศ์ จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมเด็จครู” จากนั้นจะเป็นการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับพระ
อัจฉริยภาพดา้นต่างๆ การแสดงดนตรีและละครดึกด าบรรพ์ จากบทพระนิพนธ์ของพระองค์ โดย
คณะนาฏศิลปิน กรมศลิปากรและการจัดเสวนาเทิดพระเกยีรติอีก ๒ ครั้ง ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
และวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอสมุดแห่งชาต ิ
๒.นิทรรศการพิเศษและทอดพระเนตรการแสดงเทิดพระเกียรติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 
เร่ือง “มรดกไทย ใต้ร่มพระบารมี” 

  



แห่งการรู้รักสามัคคี
และด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปดินิทรรศการพิเศษ 
เรื่อง “มรดกไทย ใต้ร่มพระบารม”ี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และทอดพระเนตร การ
แสดงเทิดพระเกียรติ ชุด “สังคีตศลิป์แผ่นดินธรรม อารยนาฏกรรมแผ่นดินทอง ใต้ร่มละอองพระ
บารมีจักรีวงศ์ทรงพระเจริญ” ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีนายอดศิักดิ์ เบ็ญจศริิวรรณ ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนาย
สหวัฒน์  แน่นหนา อธิบดีกรมศลิปากร เฝ้ารับเสด็จ ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
๓. สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็ฯ ไปทรงเปิด “หอพระพุทธสิริมาร
วชัิย” 

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองคไ์ปทรง
เปิด “หอพระพทุธสิริมารวชิยั” ณ อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั ในวนัท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม (นายสนธยา คุณปล้ืม และอธิบดี
กรมศิลปากร (นายสหวฒัน์ แน่นหนา) ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีและประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสดจ็ 
และเวลา ๑ ทุ่ม ในวนัท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จดัการแสดงสมโภชเน่ืองในวโรกาสท่ีสมเดจ็
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดฯใหส้มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี เสด็จฯแทนพระองคม์าทรงเปิดหอพระพทุธสิริมารวชิยั มีการแสดงละคร
นอก เร่ือง “สงัขท์อง” ตอน เลือกคู่ - หาปลา ณ สนามหญา้ดา้นขา้งหอพระพทุธสิริมารวชิยั 
อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั 
๔. การเสวนาทางวชิาการ เร่ือง “ศัพท์ศิลปกรรมในสาส์นสมเดจ็” เนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี วนั
ประสูตขิองสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์  
ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมหอสมดุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ 
โดยนายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง 
“ศัพท์ศิลปกรรมในสาส์นสมเด็จ” โดยมีนางสุรียร์ัตน์ วงศ์เสง่ียม รองอธิบดีกรมศลิปากร กล่าว
รายงาน การจดัเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศัพท์ศิลปกรรมในสาส์นสมเด็จ”เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี วันประสตูิ (วันท่ี 
๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖) โดยมี อาจารย์สนั่น รัตนะ และ อาจารยส์าคร โสภา จาก
วิทยาลัยช่างศิลป ร่วมการเสวนา และด าเนินรายการโดย ดร.วัฒนะ  
บุญจับ ท้ังนี้ “สาส์นสมเด็จ” เป็นจดหมายที่ทรงพระนิพนธ์โตต้อบกบัสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 



กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งเปน็เอกสารส าคญัที่เปรียบประดุจขมุทรัพย์ทางปัญญา อันอุดมด้วย
ความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ ศลิปะ ตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณีของ
ไทยในอดีต ล้วนอ านวยประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในวงวิชาการของชาติตราบจนถึงปัจจุบัน 

 ๔.นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต 
๔.๔ นโยบายศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 

มาตรา ๗๙  บญัญัตไิว้
ว่า  รัฐต้องใหค้วาม
อุปถัมภแ์ละคุม้ครอง
พระพุทธศาสนาซึ่งเปน็
ศาสนาที่ประชาชนชาว
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แผนงานท่ี ๒ อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
๑.โครงการ : ลานธรรม ลานวิถีไทย 
 ผลการด าเนินงาน 
-  จัดสรรงบประมาณอุดหนุนศาสนสถาน 
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน ๙๕๑ แห่ง โดยแบ่งเป็น 
   ๑.ศาสนสถานน าร่อง  จ านวน ๖๙๓ แห่ง จัดสรรงบประมาณแห่งละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
  -ส่วนกลางจ านวน ๙ แห่ง 
  -ส่วนภูมิภาคจังหวัดละ ๙ แห่ง  
   ๒.ศาสนสถานที่ด าเนินโครงการต่อเนื่อง จ านวน  ๒๕๘  แห่ง จัดสรรงบประมาณ
แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
     กรมการศาสนาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ศาสนสถาน เพ่ือให้ด าเนินกิจกรรม
อย่างน้อย ๓ กิจกรรม เป็นกิจกรรมเก่ียวกับการเทิดทูนสถาบันศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
๒.โครงการ : เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี  
แห่งการตรัสรู้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ผลการด าเนินงาน 
  - จัดสรรเงินอุดหนุนให้จังหวัดเพ่ือจัดกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา (อ าเภอละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมค่าติดตาม
ประเมินผล อ าเภอละ ๗๐๐ บาท) 
 
๓.โครงการ : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม - โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
๒๘ กรกฎาคม 
ผลการด าเนินงาน 
  - จัดสรรเงินอุดหนุนให้จังหวัดด าเนินกิจกรรมโครงการเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิม
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พระเกียรตจิังหวัดละ ๑๓,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการ : คลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๖  
ผลการด าเนินงาน 

กรมการศาสนา ได้จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน และวางกรอบ
แนวทาง 
การด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในวันที่  
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการฯ วัฒนธรรมจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ  

 
๕. โครงการ : ธรรมะสู่คนพิการ 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑) น าคนพิการทุกประเภทเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบู
ชาระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
๒) จัดงานแถลงข่าว กิจกรรม “ปาฏิหาริย์ 
แห่งพระธรรม...อัศจรรย์ธรรมสัญจร”  
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๑๒  
กระทรวงวัฒนธรรม 
  ๓) จัดอบรมปฏิบัติธรรมส าหรับคนพิการ 
ทางสายตาพร้อมผู้ดูแลและนักศึกษาจากโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา 
(วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม) ระหว่างวันที่  
๑๗ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  และ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖   
ณ วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน  
ที่เป็นลานธรรม ลานวิถีไทย ของกรมการศาสนา  
   ๔) จัดอบรมปฏิบัติธรรมส าหรับคนพิการทางหูพร้อมล่ามภาษามือและนักศึกษาจาก
โครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา (โรงเรียนเทคโนโลยชีา่งอุตสาหกรรมกรุงเทพ) 



จิตใจเป็น
หนึ่งเดียว
เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
ให้กับคนใน
ชาติ 

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ วัดสัมมาชัญญาวาส  
เขตคลองสามวา  ที่เป็นลานธรรม ลานวิถีไทย ของกรมการศาสนา 
๖. โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน “ค่ายคุณธรรม” 
ผลการด าเนินงาน 

  ๑) กรมการศาสนาจัดโครงการค่ายคุณธรรม  
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  มีเด็กที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท าความผิดและผู้ปกครอง รวม ๑๐๓ คน เข้าร่วมการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถาน
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรม 
จุดเทียนปัญญา ท าความดี ถวายพ่อหลวง กิจกรรมรอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมชีวิตดี มี
สติ กับครูอ๊อฟ “คิดนอกกรอบ” กิจกรรมชีวิตงามยามเช้า ท าบุญตักบาตร รุ่งอรุณสด
ใส่ ใจใฝ่ธรรม               
  ๒) กรมการศาสนา ร่วมกบัศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จดัค่ายคุณธรรม
ส าหรับ 
เด็กและเยาวชนท่ีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่งเขา้ร่วมโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ๒๕๕๖ ค่ายที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีพิธีเปิด
ในวันศุกร์ 
ที ่๑๔ มิถุนายน เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิม
พระเกียรติ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม  
  ๓) กรมการศาสนาจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา (ต้นแบบ) โดยเปิด
โครงการศูนย์การเรียนรูท้างพระพุทธศาสนา (ต้นแบบ)  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ 
เมษายน ๒๕๕๖ ณ วัดโรงธรรมสามัคคี อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาล



ต าบลสันกาแพง /โรงเรียนสันก าแพง/ เยาวชน/ผู้สูงอายุ/ข้าราชการประชาชนในอ าเภอสัน
ก าแพง วัดส าคัญต่างๆในอ าเภอสันก าแพง  
จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมปิดภาคเรียนรวมพลังเยาวชนท าดีเฉลิมพระเกียรติฯ/จัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/จัดสื่อธรรมะในวัดโรงธรรมสามัคคี เฉลิมพระ
เกียรติ/กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ส าคัญในอ าเภอสันก าแพง /กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาอ าเภอสันก าแพง จ านวน ๒๐๐ 
คน และข้าราชการและประชาชน อ าเภอสันก าแพง จ านวน ๑๕๐ คน ด าเนินการ
ระหว่าง วันที่ ๒ – ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นกิจกรรมหลักสูตรแบบเช้ามา – เย็นกลับ 
จ านวน ๓ วัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้ 
ทางพระพุทธศาสนาวัดโรงธรรมสามัคคี  
เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรม และการพัฒนาจิตใจ เพ่ือเด็ก เยาวชน และประชาชน 
มีสมาธิ เกิดสติ สร้างปัญญา เพ่ือเอ้ือต่อการท างานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดจิตสานึกท่ีดีในการรักษ์ถิ่นฐานและเห็น
ความส าคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป 
  ๔) โครงการค่ายคุณธรรม “น านอ้งพบพระ  
พบธรรม” ณ วดัชลประทานรังสฤษฎ ์อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ภายใตโ้ครงการ
ศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน เป็นโครงการที่เป็น 
ความร่วมมือระหว่าง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
นนทบุรี ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษฎ ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนนทบุร ีสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการ 
และทุพพลภาพปากเกร็ด ชุมชน และวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ “ล่องเรือไหว้พระ 
๙ วัด” น าเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส จานวน ๑๒๐ คน  
เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม “น าน้องพบพระ พบธรรม” เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน
กลุม่นี้ได้มีโอกาสเข้าวัดไหว้พระปฏิบัติธรรม กล่อมเกลาจิตใจ ให้เป็นเยาวชนที่ดีของ
ชาติ เกิดความเข้าใจ ในการเรียนรู้ วิถีชาวพุทธ วิถีชุมชน การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใน
สังคม เกิดทัศนะคติท่ีดีและเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่  



๒๔ –๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ หลักสูตร ๓ วัน แบบเช้ามาเย็นกลับ โดยได้น าความรู้และ
เทคนิคใหม่ๆ มาร่วมอบรม และถ่ายทอดสู่เยาวชนกลุ่มนี้ อาท ิการบ าบัดจิตใจด้วย
สัตว์ การเข้าฐานธรรมะ 
รับความรู้และอบรมธรรมะ จากคณะพระธรรมวิทยากร โครงการล่องเรือไหว้พระ ๙ 
วัด เป็นต้น 
 
๗. โครงการ : ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ 
  - จัดสรรงบประมาณสนับสนุน โครงการ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบ 
ทั่วประเทศ 
  - จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเจษฎาราม  
จ.สมุทรสาคร จัดนิทรรศการ สังเวชนียสถาน  
๔ ต าบล ในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา  
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ   
  - จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาคปรก 
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในสัปดาห์วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
  - จัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์ทั่วประเทศ  (โดยจัดหวัดเป็นผู้จัดประชุมและในส่วนกลาง กรมการศาสนา  
เป็นผู้ด าเนินการ)   
 
๘. โครงการ : สนับสนุนศาสนทายาท   
สืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 



ผลการด าเนินงาน 
มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร  

ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์ และส านักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท จ านวน ๔๐๐ ทุน 

 
๙. โครงการ : พัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เฉลิมพระเกียรติ 

ด าเนินการจัดอบรมพระสงฆ์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
จ านวน  ๓๕๔ รูป รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 
๑๐ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาอบรมสงฆ์  
วัดสามพระยา 
 
๑๐. โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาอื่น 
กิจกรรม : อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ผลการด าเนินงาน 
  จัดสรรเงินให้ ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานวันแม่
แห่งชาติ 
 
กิจกรรม : อุดหนุนส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
ผลการด าเนินงาน 
จัดสรรเงินให้ ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด รวม ๓๓ จังหวัด 
กิจกรรม : อุดหนุนการประชุมสัมมนาผู้น าศาสนาอิสลาม 
ผลการด าเนินงาน 
จัดประชุมผู้น าศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่  
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ โรงแรมสีดา รสีอร์ท จังหวัดนครนายก  มีผู้เข้ารว่มประชุมจาก



นครนายก และจังหวัดปทุมธาน ีรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน 
 
กิจกรรม : อุดหนุนการเข้าร่วมแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
   ส่งผู้แทนไทยเดินทางไปประเทศมาเลเซีย 
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันฯ ประกอบด้วย 
 - นักอ่านคัมภีร์ ๒ คน  (ชาย-หญิง) 
 - กรรมการตัดสิน  ๑ คน 
 - ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  ๑ คน 
 - ผู้แทนกรมการศาสนา ๓ คน 
๑๑. โครงการ : จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 
ผลการด าเนินงาน 
กรมการศาสนาร่วมกับองค์การศาสนา  
๕ ศาสนา จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ โดยการน าเยาวชนต่างศาสนาเข้าค่ายอบรม 
เรียนรู้หลักธรรมพิธีกรรม ของศาสนาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ 
สถาบันวิชาการ ทีโอที มีเยาวชนและพ่ีเลี้ยงศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู 
และศาสนาซิกข์ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๒๒ คน 
 
๑๒. โครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑) จัดฝึกหัดสวดให้แก่ครูและนักเรียนที่สังกัดสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร และ
เขตปริมณฑล  จ านวน ๑๔๘ คน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖  ณ วัด
สามพระยา  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
  ๒) จัดประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ 
บริเวณสนาม  
ด้านข้างพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร โดย



มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวด จ านวนทั้งสิ้น ๒๘ ทีม  
จากโรงเรียนต่าง ๆ จ านวน ๒๒ โรงเรียน 
 

๑๓. โครงการ : ค่าใช้จ่ายกิจการฮัจย์ 
ผลการด าเนินงาน 
๑. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
แห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการต่างๆ 
๒. เจ้าหน้าที่ไปราชการซาอุดีอาระเบีย 
๓. ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 
๔. ค่าประชาสัมพันธ์ 
๕. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 

๑๔. โครงการ: ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับจังหวัดและระดับภาคคณะสงฆ์  
- จัดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับประเทศ  
ณ ศพอ.วัดอนงคาราม ระหว่างวันที่  
๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เข้ารับรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในงานสัปดาห์ 
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 
 
๑๕. โครงการ : ประกวดบรรยายธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดการประกวดบรรยายธรรม ในระดับจังหวัดและระดับภาคคณะสงฆ์  
- จัดประกวดบรรยายธรรม ระดับประเทศ คัดเลือกในส่วนกลางที่วัดประยูรวงศาวาส  
ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ได้รับ 
การคัดเลือกได้รับรางวัลพระราชทานจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 



๑๖. โครงการ : ยกย่องผู้ท าคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 
ผลการด าเนินงาน 
- ในปี ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ได้คัดเลือก 
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จ านวน ๑๖๐ คน ผูท้ี่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือเข้า
รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 
วันวิสาขบูชา 
 
๑๗. โครงการ : จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 
วันวิสาขบูชา 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๘-
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กิจกรรมประกอบด้วย 
๑. กิจกรรมศูนย์จริยศึกษา 
๒. นิทรรศการสังเวชนียสถาน ๔ ต าบล 
๓. กิจกรรมธรรมะอารมณ์ดี 
๔. กิจกรรมคุณธรรมน าไทย 
๕. กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม 
๖. กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ได้แก่ 
  ๑) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
  ๒) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 
  ๓) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
  ๔) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
  ๕) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
  ๖) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 



  ๗) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
  ๘) วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร 
  ๙) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 

 ๔.นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต 
๔.๔ นโยบายศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
๔.๔.๓ อนุรักษ์ ท านุ 
บ ารุง และ
บูรณปฏิสังขรณ์
แหล่งศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ที่เป็น
เอกลักษณ์และมี
คุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์
รวมถึงอนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปะการแสดง ทั้ง
ที่เป็นมรดกโลกของ
คนรุ่นใหม่ต่อไป โดย
จัดหาสถานท่ีจดัการ
แสดงทั้งใน
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค และเพิม่
พื้นที่เวทีทาง
วัฒนธรรมให้
สามารถจัดการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.โครงการเยือนอดีตวังหน้า 
ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสหวัฒน์  แน่นหนา อธิบดกีรมศิลปากร เป็นประธานใน
พิธีเปิด โดยมีนายธราพงศ์  ศรสีุชาติ  ผู้อ านวยการส านักโบราณคดี กล่าวรายงาน เพื่อให้ความรู้
ทางโบราณคดี ประวตัิศาสตร์ และการอนุรักษ์โบราณสถานพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 
แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร วิทยากรบรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ,วังหน้า
เมื่อครั้งอดีต, เรียนรู้โบราณคดี เพือ่รู้เรื่องอดีต, การอนุรักษ์โบราณสถานเพ่ือพ้ืนอดีตวังหน้า,การขุด
ค้นเพื่อสืบค้นอดตีวังหน้า โดย นายนิติ แสงวัณณ์ นายวโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร นางสาวเด่นดาว ศลิ
ปานนท์ นางสาวเมธินี จิระวัฒนา ผู้อ านวยการส านักโบรารณคดี กลา่วรายงาน เพื่อให้ความรู้ทาง
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการอนุรักษ์โบราณสถานพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)แก่
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร วิทยากรบรรยายให้ความรูเ้กี่ยวกับพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) , วัง
หน้าเมื่อครั้งอดตี, เรยีนรู้โบราณคดี เพื่อรู้เรื่องอดตี การอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อฟ้ืนอดีตวังหน้า, 
การขุดค้นเพื่อสืบค้นอดีตวังหน้า โดย นายนิติ แสงวัณณ์ นายวโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร นางสาวเด่น
ดาว ศิลปานนท์  นางสาวเมธินี จิระวัฒนา 
๒.งาน “สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี ๒๕๕๖” 
กรมศิลปากร ด าเนินการจดังานสปัดาห์วันอนุรักษามรดกไทย ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒-๘ 
เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๒๐.๐๐ น. ณ สังคีตศาลา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี การสาธติ
และจ าหนา่ยงานช่างของส านกัช่างสิบหมู่ การสาธิตและจ าหน่ายผลติภัณฑ์ภูมิปญัญาไทย การ
จ าหน่ายหนังสืออันทรงคณุค่าของกรมศิลปากร การจัดนิทรรศการพเิศษ เรื่อง “พระพุทธรูปคืนถิ่น
แผ่นดินสยาม” และเรื่อง “มรดกล้ าค่าสมเด็จพระปยิมหาราชในมิวเซียมหลวง” โดยมีพิธีเปิดใน
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. มีการบรรเลงเพลงเทพสมภพ เถา ร าถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงโขน เรือ่งรามเกียรติ์ ชุด น้ านมแม่แก้
พิษศร (อินทรชิตถูกศรกินนม) นายสุระ  เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรวี่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นประธานในพิธีเปดิ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. เสวนา เรื่อง นฤตตะมูรต ิ

  



แสดงได้อย่าง
ตอ่เนื่องในราคาที่
เหมาะสมที่
ประชาชนส่วนใหญ่
เข้าชมไดเ้พื่อสืบสาน
และสบืทอดการ
แสดงที่ทรงคุณคา่
และสมควร
ภาคภูมิใจสู่
ประชาชนส่วนใหญ่
โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน และ
ถ่ายทอดสู่
ชาวต่างชาติให้ร่วม
ช่ืนชมคุณค่าของ
วัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก ๑๐๘ ท่าร าของพระศิวะมหาเทวะมาสูโ่ขนและนาฏศลิป์ไทย วทิยากร ดร.อมรา ศรสีุชาติ 
ด าเนินรายการโดย นางสาวศุภวรรณ  นงนุช เวลา ๑๘.๐๐ น. การแสดงร าประเลง การแสดง
นารายณ์สิบปาง ปางมสัยาวตาร การแสดงนารายณ์สิบปางปางทวิชาวตาร การแสดงนารายณส์ิบ
ปางปางทวิชาวตาร 
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. เสวนา เรื่องเก่าหลังโรงโขน วิทยากร นาย
สมบัติ  แก้วสจุริต ด าเนินรายการโดย นางดาวรตัน์  ชูทรัพย์ ๑๘.๐๐ น. การแสดงโขนสด ๑๙.๐๐ 
น. ร ากิ่งไม้เงินทอง 
-การแสดงนารายณ์สิบปาง ปางกรูมาวตาร –การแสดงนารายณส์ิบปาง ปางกูรมารวตาร-การแสดง
นารายณ์สิบปาง ปางนรสิงหาวตาร 
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. เสวนา เรื่อง การพากย์และเจรจาโขน 
วิทยากร นายประสาท ทองอร่าม ด าเนินรายการโดย ดร.วัฒนะ บุญจับ ๑๘.๐๐ น. การแสดงละคร
ชาตรี ๑๙.๐๐ น. การแสดงชุด ศภุลักษณ์อุม้สม การแสดงนารายณส์ิบปาง ปางมหิงสาวตาร-การ
แสดงนารายณส์ิบปาง ปางสมณาวตาร 
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. เสวนา เรื่อง โขนมาจากไหน วิทยากร นายสุ
จิตต์  วงษ์เทศ ด าเนินรายการโดย นายธราพงศ์  ศรีสุชาติ ผู้อ านวยการส านักโบราณคดี ๑๘.๐๐ น. 
ร าอศิรวาทราชสดุดจีักรีวงศ์ การแสดงนารายณส์ิบปาง ปางวราหะวตาร การแสดงนารายณส์ิบปาง 
ปางมหัลลกอสุรวตาร 
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. เสวนา เรื่อง บทบาทของพระนารายณ์ในการ
แสดงนารายณส์ิบปาง วิทยากร นายปกรณ์  พรพสิุทธ์ิ ผู้อ านวยการส านักการสังคีต ด าเนินรายการ
โดยนายกญัจนปกรณ์ แสดงหาญ เวลา ๑๘.๐๐ น. ร าฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง การแสดงนารายณ์สบิ
ปาง ปางอัปสราวตาร การแสดงนารายณ์สิบปาง ปางรามาวตาร 
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ระบ าพัทธวิสัย การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด
พระรามรบทศกณัฐ ์
๓.การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ “วัฒนธรรมน าไทย”  
กรมศิลปากร ร่วมกบักระทรวงวัฒนธรรม จัด “งานวัฒนธรรมน าไทย” ฉลองครบรอบการสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๑ ปี เพ่ือส่งเสริมความภมูิใจในความเป็นไทย ระลึกบุญคุณของบรรพบุรุษ 
และท าพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง 
กิจกรรมร่วมในงานดังกล่าว ประกอบด้วย 
-การน าชม อาคาร...สถานท่ี บริเวณกรมศิลปากร โดยน าชมวังหน้าพระลาน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่การ
ของกรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ หอประตมิากรรมต้นแบบ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์  พี
ระศรี อนสุรณ์ อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตึก



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถาวรวัตถุ) นอกจากนี้ ยังเปิดให้เขา้ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในยามค่ าคืน ได้แก่ พระ
ที่น่ังศิวโมกขพิมาน พระที่น่ังพุทไธสวรรย์และต าหนักแดง รวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอ
ศิลปะ ถนนเจ้าฟ้า ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๓๐.๐๐ น. ตลอดทั้งสามวันของการจัดงาน 
-การจัดหารถบัสน าชมเส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มจากอาคารกรมศิลปากร 
ถนนหน้าพระธาตุ ท่าช้าง ท่าเตียน วัดโพธิ์ มิวเซียมสยาม กระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมือง 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตึกถาวรวัตถุ) กลับมายงักรมศิลปากร วันละ ๒ รอบ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น. รอบละ ๒ คัน (คันละ ๒๕ คน) โดยจะมีการบรรยายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
-การเสวนาให้ความรู้เกีย่วกับประวัติศาสตร์กรุงรตันโกสินทร์ในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมด ารงรา
ชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
     ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ เสวนาเรื่อง ๒๓๑ ปี กรุงเทพมหานคร...เรื่องราว บ้านเมือง 
ผู้คน และเอกสารส าคญั โดยมี ธีระ  แก้วประจันทร์  รัชนี ทรัพย์วิจติร  และนันทนา ตันติเวสส 
เป็นวิทยากร 
     ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เสวนาเรื่อง ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยวิทยากรจากส านักช่างสิบหมู่ และส านักสถาปัตยกรรม ในวันจันทร์ที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๖ เสวนาเรื่อง ภาพเก่า เล่าขานต านานกรุงรตันโกสินทร์ ได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์  
รัศมิภตูิ เป็นวิทยกร 
-การแสดงโขนจากส านักการสังคตี ณ สังคีตศาลาบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา 
๑๘.๐๐-๒๐.๓๐ น. ได้แก่ รามเกียรติ์ ชุดนางลอย ชุดนาคบาศ และชุดพรหมมาสตร ์
-การบรรเลงดนตรสีากล จากดุริยางค์เครื่องสาย เครื่องเป่าชุดเล็ก Chamber ณ บริเวณกรม
ศิลปากร ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. นอกจากน้ี ยังจัดใหม้ีการสาธิตงานช่างสิบหมู่ ท่ีสืบทอด
สร้างสรรค์งานช่างในสาขาต่างๆ เช่น ทองแผ่ลวด ช่างปั้นปูนสด ช่างลายรดน้ า ฯลฯ และการจัด
นิทรรศการมหานคร อมรรตันโกสนิทร์ พุทธศักราช ๒๓๒๕-ปัจจุบัน บอกเล่าความเป็นมาของกรุง
รัตนโกสินทร์ การสร้างศาลหลักเมอืง เหตุการณส์ าคญัที่เกี่ยวกับวันสถาปนากรุงรตันโกสินทร์ และ
พระราชกรณียกิจส าคญัของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ ซึ่งจะเลา่เรื่องด้วยภาพเก่าท่ีน่าสนใจ 
ณ บริเวณถนนด้านหนา้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การบูรณะซ่อมแซมพระทีน่ั่งปาฏิหาริย์ทศัไนย 
           ด าเนินการจดัพิธีบวงสรวงเพ่ือการบูรณะซ่อมแซมพระท่ีนัง่ปาฏิหาริยท์ศัไนย ในวนัท่ี ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายสหวฒัน์ แน่นหนา อธิบดีกรม
ศิลปากร เป็นประธานในพิธี เพ่ือท าการอนุรักษโ์ครงสร้างและองคป์ระกอบต่างๆ ขององคพ์ระท่ี
นัง่ปาฏิหาริยท์ศัไนยท่ีองคป์ระกอบต่างๆ ขององคพ์ระท่ีนัง่ปาฏิหาริยท์ศัไนยท่ีช ารุดเสียหาย ให้
มีสภาพสมบูรณ์และมัน่คงแขง็แรงก่อนน าไปประดิษฐาน ณ พระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดั
นครปฐม 

๕. พธีิเปิดพพิธิภณัฑสถานเมอืงตราด จงัหวดัตราด 
    นายสุระ เตชะทตั ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
พิพิธภณัฑสถานเมืองตราด จงัหวดัตราด (ศาลากลางจงัหวดัตราดหลงัเก่า) และพิธีส่งมอบ
พิพิธภณัฑสถานเมืองตราด เพื่อเป็นพิพิธภณัฑสถานประจ าเมือง และเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ 
ส่งเสริม เผยแพร่มรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรม
ท่ีส าคญัของจงัหวดัตราด ในวนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารศาลากลางจงัหวดัหลงัเดิม 
ถนนสนัติสุข อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด เหตผุลประการส าคญัท่ีเลือก วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ เป็นวนัจดัพิธีเปิดพิพิธภณัฑสถานเมืองตราดนั้น เน่ืองจากเป็นวนัส าคญัอีกวนัหน่ึง ใน
หนา้ประวติัศาสตร์เมืองตราด และประวติัศาสตร์ไทย มีเหตุการณ์ส าคญั ๒ คร้ัง ในวนัเดียวเดือน
เดียวกนั คือ วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๒ (ครบ ๓๔ ปี) สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในฐานะองคส์ภานายกิาสภากาชาดไทย ไดเ้สด็จพระราชด าเนินไปทรงเยีย่มผูอ้พยพชาวเขมรท่ี
บา้นเขาลา้น ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จงัหวดัตราด เป็นการฉุกเฉิน และมีพระราชกระแส
รับสัง่ใหจ้ดัสร้างศูนยส์ภากาชาดไทยข้ึนท่ีบริเวณเขาลา้นทนัที เพ่ือเป็นศูนยก์ลางใหค้วาม
ช่วยเหลือตามหลกัมนุษยธรรมแก่ผูอ้พยพ และดูแลผูป่้วยเจ็บ จากน ้ าพระทยั ดงักล่าว องคก์าร
สหประชาชาติไดน้อ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวายรางวัลเซเรสแด่พระองค์ท่านในปีถัดมา และวัน
เดียวกันในปี ๒๕๓๗ (ครบ ๑๙ ปี) สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเปิดพิพิธภณัฑ์ “ศาลาราชการุณย”์ ณ บ้านเขา
ล้าน ต าบลไมรู้ด อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมไิด้เกีย่วข้องกับ
ความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดโดยตรง แต่พระมหากรณุาธิคุณครานั้น นับเป็น



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติศาสตร์หน้าส าคัญหน้าหนึ่งของเมืองตราด นอกเหนือจากการทรงงานในพ้ืนท่ีทุรกันดารและ
เสี่ยงภัยอันตราย พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการแสดงความเมตตาและเอื้ออาทรกันระหว่าง
บ้านพ่ีเมืองน้อง และความมมีนุษยธรรม ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน สองประเทศจะมีเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งไม่เข้าใจกัน จึงได้เลือก วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นวันปิดพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด 
จังหวัดตราด จึงถือเป็นมงคลและวันส าคัญอีกวันหน่ึงที่ต้องจารึกในหน้าประวัตศิาสตร์เมืองตราด 
๖. การสัมมนาเครือข่ายรักษ์วฒันธรรมกลุ่มชาตพินัธ์ุภาคใต้ 

          ด าเนินการจดัในวนัท่ี ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพาวลิเลียน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นส่ือกลางเช่ือมโยงเครือขา่ยความร่วมมือในการอนุรักษ์
มรดกศิลปวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุในพ้ืนท่ีภาคใต ้ไดเ้นน้กิจกรรมการเสริมสร้างเครือข่าย
กลุ่มชาติพนัธ์ุในภูมิภาคภาคใต ้ซ่ึงยงัคงมีความของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ทั้งท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุพ้ืนถ่ิน
ดั้งเดิม และ กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ียา้ยถ่ินเขา้มา คือ กลุ่มชาติพนัธ์ุดั้งเดิม จ านวน ๒ กลุ่ม คือ ซาไก และ
ชาวเล กลุ่มชาติพนัธ์ุไท จ านวน ๑ กลุ่ม คือ ไทยภาคใต ้กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอพยพเขา้มาอยูอ่าศยั  
จ านวน ๒ กลุ่ม คือ ไทยมุสลิม และไทยจีน จ านวนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ประมาณ ๑๐๐ คน 
ประกอบดว้ย ตวัแทนกลุ่มชาติพนัธ์ุในภาคใต ้ จ านวน  ๕ กลุ่ม ตวัแทนองคก์ร หน่วยงานต่างๆ 
ประชาชนทัว่ไป นกัเรียน นกัศึกษา นกัวชิาการ ส่ือมวลชน 
 
๗. การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “งานโบราณคดีกรมศิลปากร : ผลงานและบทวิพากษ”์ 
          ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมส านักหอสมุดแห่งชาติ 
ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร เพื่อน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการโบราณคดี จ านวน 
๑๓ เรื่อง ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวของกรมศลิปากรทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคไดด้ าเนินการศึกษา เป็นการน าเสนอข้อมูลสถานะปัจจุบันของการศึกษาทางโบราณคดีที่มี
ความก้าวหน้าทั้งในแง่ของการน าเสนอสมมติฐาน ข้อสันนิษฐาน รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาการ
แผนใหม่เพื่อการรวบรวมข้อมูล การก าหนดอายุ การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี ฯลฯ พร้อม
การวิพากษ์ผลงานทางวิชาการโบราณคดีนั้นโดยนักวิชาการผูเ้ชี่ยวชาญในวิชาการแตล่ะด้าน  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘. โครงการพิธีไหว้ครูช่างประจ าปี ๒๕๕๖ 
         ด าเนินการจดัพิธีไหวค้รูช่างประจ าปี ๒๕๕๖  
ในวนัท่ี ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ถ.พทุธมณฑลสาย ๕ ต าบลศาลายา จงัหวดันครปฐม 
ส านกัช่างสิบหมู่ เพื่อใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ท่ีของกรมศิลปากร ไดต้ระหนกัและแสดงมุทิตา
จิตระลึกถึงพระคุณครู 
 

๙. โครงการวฒันธรรมสัญจร "วนัวารผ่านเมอืงบางกอก : ๒๓๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์" 
          ด าเนินการจัดบรรยายทางวิชาการและทัศนศึกษาสถานท่ีส าคัญทางประวตัิศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการ
อภิปรายเรื่อง วันวารผ่านเมืองบางกอก : ๒๓๐ ปี กรุงรตันโกสินทร ์ในหัวข้อ “วิวัฒน์
รัตนโกสินทร”์ “นวทัศน์รัตนโกสนิทร์” และหัวข้อ “สนามหลวง : ใจกลางรัตนโกสินทร”์ โดยมี 
ผศ. ดร. ปรีดี พิศภมูิวิถี ดร. เกรียงไกร เกิดศริิ และนางนันทนา ตันติเวสส เป็นวิทยากร ณ ห้อง
ประชุมใหญส่ านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ และในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ จดัการบรรยายและศึกษาดูงาน ณ วัดอรณุราชวราราม ราชวรมหาวิหาร แนวก าแพงเมือง 
คลองคูเมือง วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร บ้านนนทิ และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก 
 
๑๐. โครงการสัมมนาทางวชิาการ  เร่ือง “จากนานามาลยรัฐสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ทีเ่รารู้จกั” 

       ด าเนินการจดัในวนัท่ี ๕ – ๖ มิถุนายน  
๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ เพ่ือศึกษาเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบั
พฒันาการทางประวติัศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรมของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัมาเลเซีย และสิงคโปร์จากอดีตจนถึงปัจจุบนั เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนทั้งของประเทศ
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยจะน าเสนอภูมิหลงัเก่ียวกบัพฒันาการของคาบสมุทรมลายตูั้งแต่
อดีตเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั รวมถึงทศันคติและมุมมองท่ีไทยมีต่อมลายแูละมลายมีูต่อไทย 
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมและวฒันธรรมระหวา่งไทยกบัมลาย ูตลอดจนเร่ืองราวเก่ียวกบัวถีิชีวติ 
ศาสนา ความเช่ือ และภาษาท่ีไทยไดรั้บการสืบทอดมา และดว้ยเหตุท่ีประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ประกอบดว้ยหลายชนเผา่ ซ่ึงลว้นแต่มีความแตกต่างทางวฒันธรรม ดงันั้น การ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผสมผสานทางสงัคมและวฒันธรรมอยา่งลงตวัของคนในชาติ หวัขอ้การสมัมนาท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ 
ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “มาเลเซีย – สิงคโปร์ท่ีเรารู้จกัและควรรู้จกั” โดย นายอิศร  ปกมนตรี 
เอกอคัรราชทูตประจ ากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ  การอภิปรายหวัขอ้ “พฒันาการของ
คาบสมุทรมลาย ูในบริบทเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ วทิยากร ประกอบดว้ย รศ.ดร.ชุลีพร วิ
รุณหะ และศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณโดยมี รศ. ยงยทุธ ชูแวน่ เป็นผูด้  าเนินการอภิปราย 
นอกจากน้ี ยงัมีการอภิปรายหวัขอ้ “ไทยมองมลาย ู– มลายมูองไทย – มลายใูนสายตาของ
ชาวต่างชาติ” โดยมี ดร.วนิยั พงศศ์รีเพียร ดร.ธีรวตั ณ ป้อมเพชร และ อ.นิอบัดุลราก๊ิบ  บินนิ
ฮสัซนั เป็นวทิยากร 
 

๑๑. โครงการบริหารจดัการมรดกทางศิลปวฒันธรรมตาม พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒                          
      ด าเนินการจดัโครงการบริหารจดัการมรดกทางศิลปวฒันธรรมตาม พรบ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในปีท่ี ๑๐๒ ร้อย
ความรู้สู่ทอ้งถ่ินใหแ้ก่ช่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ี ๕ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
เร่ือง "การศึกษารูปแบบการอนุรักษโ์บราณสถาน" ในวนัท่ี ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ณ โรงแรมววีา่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  
 

๑๒. โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวฒันธรรมของชาตขิองพระสังฆาธิการ 
      ด าเนินการจดัประชุมสมัมนาถวายความรู้แด่พระสงัฆาธิการ และฆราวาสผูส้นบัสนุนวดั เพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการดูแลมรดกศิลปวฒันธรรมของชาติ ไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงบทบาท
หนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นผูดู้แลทรัพยสิ์นอนัเป็นมรดกศิลปวฒันธรรมของชาติร่วมกบัทางราชการ
ตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง เช่น การจดัท าบญัชี การจดัท าประวติั การจดัแสดง รวมทั้งการท านุบ ารุงท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด สร้างความเขา้ใจระหวา่งพระสงัฆาธิการและเจา้หนา้ท่ีของกรม
ศิลปากร เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมวดัใหมี้การดูแลรักษาทรัพยสิ์นทางดา้นศิลปวฒันธรรมอยา่ง
ถูกตอ้งเป็นวดัตวัอยา่งท่ีดีแก่วดัอ่ืน และเป็นประโยชนต์่อวดัและชุมชนในภายหนา้ต่อไป  
   ด าเนินการจดัในวนัท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ณ  ศาลาการเปรียญวดัพระบรมธาตุ  พระอาราม



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๔.๔ สร้างสรรค์
อารยธรรมท่ีดีงามสู่
วิถีชีวิตและสังคม
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๘๐ (๖) 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนความรู้จัก
สามัคคีและการ
เรียนรูจ้ิตส านึกและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชาติ
ตลอดจนคา่นิยมอัน
ดีงามและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

หลวง ต าบลนครชุม  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จงัหวดัก าแพงเพชร พระสงัฆาธิการ ๒๕ รูป 
ฆราวาส ๑๐ คน 

และในวนัท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วดัเฉลิมพระเกียรติวรวหิาร อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
พระสงัฆาธิการ และฆราวาสผูเ้ก่ียวขอ้งในวดัต่างๆ จ านวน ๗๑๐ รูป/คน  
๑๓. นิทรรศการเนื่องในวนัอนุรักษ์มรดกไทย 
       ด าเนินการจดันิทรรศการพิเศษเน่ืองในวนัอนุรักษม์รดกไทย ๒๕๕๖ เร่ือง "พทุธลกัษณะ : 
มหาบุรุษลกัษณะ" ในวนัท่ี ๙ มิถนุายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารปรัศวซ์า้ย พระท่ีนัง่
พิมานรัตยา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทรเกษม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
 
-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการแสดงร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้ง
ที่ ๒๗ ณ กรุงเนปิดอว์  สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร์ (วันท่ี ๑๑-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖) 
 
-น าคณะนักแสดงนาฏศลิปไ์ทยและคณะสาธิตเข้าร่วมงานเทศกาลวฒันธรรมไหยในตะวันออกกลาง   
ณ รัฐบาหเ์รน รัฐกาตาร์ และรัฐสลุต่านโอมาน (วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 
-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวัฒนธรรมอาเซยีน (SCC) ครั้งท่ี ๑๔ ณ 
กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งชาติสหภาพเมียนมาร์ (วันท่ี ๑๙-๒๒ มิถนุายน ๒๕๕๖) 
 
-น าคณะนักแสดงนาฏศลิปไ์ทยเขา้ร่วมงานเทศกาลมรดกทางวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๕ (The 5th 
Cultural Heritage Festival 2013) และเข้าร่วมในงานนิทรรศการภาพถ่าย “ASEAN Cultural 
Space” ณ เวียดนาม (วันท่ี ๒๑ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 
-มอบรางวัลสุนทรภู่แก่กวีดเีด่นของอาเซียน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพฯ และระยอง (วันท่ี ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 
 
 
 



 ๔.๔.๖ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและการ
นันทนาการเพื่อ
ส่งเสริมให้วัยรุ่นไทย
เกิดการเรียนรู้ที่
ถูกต้อง ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ มี
คุณธรรมเอื้ออาทร
ต่อผู้อื่น และเกิดการ
เรียนรูศ้ิลปะอย่าง
สร้างสรรค ์เข้าใจถึง
คุณค่าซาบซึ้งใน
ความสุนทรยี์ของ
ศิลปะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.นิทรรศการ “จินตภาพแห่งเส้น สี และชีวิต” (Imaginative Image of Line Color & 
Life) ผลงานของ ศรีใจ กะทันวงั 
     ด าเนินกรจัดแสดงผลงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ จ านวน ๔๒ ช้ิน โดยมีพิธีเปดิในวันพฤหัสบดีที่ 
๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจ้าฟ้า 
กรุงเทพมหานคร นิทรรศการนีจ้ะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันท่ี ๔-๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้อง
นิทรรศการ ๕ พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ พระนคร ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ เปิดทุกวันพุธ-อาทิตย์ ปิด
วันจันทร์-อังคาร และวันหยดุนักขตัฤกษ์ (๖,๘,๙,๑๒-๑๖,๒๒-๒๓,๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖) 
 
๒.นิทรรศการ “ขณะจิตหนึ่ง” (A Thought-Moment) ผลงานของ สิปิกร มาแก้ว 
     ด าเนินการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมสื่อผสม จ านวน ๓๕ ช้ิน โดยมีพิธีเปิดในวันท่ี ๔ เมษายน 
๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 
แนวคิดในการจัดนิทรรศการ “วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ศลิปวัฒนธรรมล้านนา หล่อหลอมให้
ข้าพเจ้าได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ธรรมะแห่งองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาเป็นแนวทางในการถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะจติหนึ่งของข้าพเจ้า สื่อแสดงออกเป็นผลงาน
ศิลปะเฉพาะตน โดยมุ่งหมายแสดงสาระธรรมในวิถีชีวิตประจ าวัน ความเป็นธรรมดาในการ
ด ารงชีวิต ท้ังในขณะจิตที่ระลึกรู้และจิตทีเ่กิดความหลง” นิทรรศการนี้จะเปดิให้เข้าชมระหว่าง
วันท่ี ๔-๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องนิทรรศการ ๕ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถนนเจ้าฟ้า 
กรุงเทพฯ เปิดทุกวันพุธ-อาทิตย์ ปิดวันจันทร-์อังคาร และวันหยุดนกัขัตฤกษ์ (๖,๘,๙๑๒-๑๖,๒๒-
๒๓,๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖) 
๓.การประชุมทางวิชาการ เร่ือง “โบราณคดีเมืองอู่ทองและการศึกษาชายฝ่ังทะเลโบราณจาก
ข้อมูลธรณีวิทยา” 
     กรมศิลปากร ร่วมกบั ส านักงานทรัพยากรธรณี เขต ๓ (ปทุมธานี) กรมทรัพยากรธรณี จดัการ
ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “โบราณคดีเมืองอู่ทองและการศึกษาชายฝั่งทะเลโบราณจากข้อมูล
ธรณีวิทยา” ในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “สุวรรณภมูิที่อู่ทอง ต้นทางประวัติศาสตรไ์ทย” 
โดย คณุสุจติต์  วงษ์เทศ” การประยุกต์ใช้เทคนิคทางโบราณคดีและธรณีวิทยาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์” โดย คณุธราพงศ์  ศรีสุชาติ ผู้อ านวยการส านักโบราณคดี “การตั้งชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กับแนวชายฝั่งทะเลโบราณ” โดย คุณทิวา  ศภุจรรยา ผู้อ านววยการสถาบันถิ่นฐาน
ไทย” โครงการวิจยัซากดึกด าบรรพ์กับการประยุกต์ใช้ในงานโบราณคดี” โดย ดร.คเชนทร์  เหนีย่ว
สุพรรณ  กรมทรัพยากรธรณ ี

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. โครงการกจิกรรมค่ายเยาวชนวฒันธรรมภาคฤดูร้อน “พฤษภาพาสุข” ประจ าปี ๒๕๕๖ 
       ด าเนินการจดัในวนัท่ี ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอ้งวชิรญาณ และลานกิจกรรมชั้น ๑  
ส านกัหอสมุดแห่งชาติกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท  
          กิจกรรมท่ี  ๑.  ศิลปะปะดิษฐ ์ทีมวทิยากรจาก  
“โปรเจค็ท ์เด็กดี” ในวนัท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ Concept : ศิลปะกบัวฒันธรรม การท า
พวงมะโหตร (งานมงคลต่างๆ - ไทย) การท าธงปลาคาร์ฟ  
(วนัเด็กผูช้าย -ญ่ีปุ่น) การเพน้ทไ์ข่ (วนัอีสเตอร์ – คาทอลิก) การท าโคมแดงจ๋ิว (วนัตรุษจีน – จีน) 
ในวนัท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ Concept : ศิลปะกบัส่ิงแวดลอ้ม  กิจกรรมกรอบรูป ๓ สหาย 
๓ มิติ น าวสัดุเหลือใช ้๓ ชนิด มาประดิษฐส์ร้างสรรคเ์ป็นกรอบรูป จากนั้นใชดิ้นน ้ ามนัมาป้ัน
ตกแต่งบริเวณกลางภาพเป็นงานนูนต ่าตามจินตนาการ  เด็กและเยาวชนเขา้ร่วมกิจกรรม จ านวน 
๑๐๔ คน 

           กิจกรรมท่ี ๒ การประกวดเล่านิทาน ประกอบท่าทางชิงทุนการศึกษา ในวนัท่ี ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เด็กท่ีเขา้ประกวดเล่านิทาน จ านวน ๙๐ คน 
๕. การแสดงผลงานค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๕๖ 
           นายสุระ เตชะทัต ท่ีปรกึษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด
การแสดงผลงานค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมี
นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร นางสรุียร์ัตน์ วงศ์เสง่ียม และนายอนันต์  
ชูโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร และผู้บรหิารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชื่นชมผลงานของเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ณ โรงละครแห่งชาต ิโดยในส่วนของกรมศลิปากรจัดแสดงผลงานของเยาวชนจากการ
อบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และการแสดงร าวงมาตรฐาน 
ของส านกัการสงัคีต กรมศิลปากร 
๖. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ปี 2556 
           ด าเนินการจดั  คร้ังท่ี ๓ ในวนัท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมอาคารด ารงราชานุ
ภาพ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ผา้อินเดียในราชส านกัสยาม” โดย 
นางสาวประภสัสร  โพธ์ิศรีทอง ผูช่้วยผูอ้  านวยการศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์รมหาชน)  
 



๗. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน คร้ังที ่๔/๒๕๕๖ 
     ด าเนินการจดัการบรรยายพิเศษ เร่ือง “ปราสาทพนมชโงก : เทวาลยัในถ ้าเมืองก าปอต 
ราชอาณาจกัรกมัพชูา” ในวนั ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยวทิยากร ดร. ทรงธรรม ปานสกณุ  

อาจารยป์ระจ าภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร  
๘. โครงการเผยแพร่พระเกยีรตคุิณในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่๖ 
"กจิกรรมทวปัีญญา" ประจ าปี ๒๕๕๖  
     ด าเนินการจดั คร้ังท่ี ๒ จดัในวนัท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมส านกัหอสมุด
แห่งชาติ บรรยายเร่ือง "พฒันาการกฎหมายเก่ียวกบัซ่ือและนามสกลุ" โดยวทิยากร ดร.ชชัพล  
ไชยพร 
๙. โครงการบรรยาย - อภิปราย เนื่องในวนัสุนทรภู่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
      ด าเนินการจดัการเล่นสกัวากลอนสด ประกอบการแสดง บรรเลง และขบัร้องดนตรีไทย เร่ือง
“พระอภยัมณี ตอน สุดสาครเสียทีชีเปลือย” ในวนัท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุม
ส านกัหอสมุดแห่งชาติเพ่ือสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ รัตนกวเีอกของไทย ใหน้กัเรียน นกัศึกษา และ
ประชาชนทัว่ไป ช่ืนชม และภาคภูมิใจท่ีชาติไทยมีวรรณคดี มรดกอนัล ้าค่า อีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่ผลงานอมตะของสุนทรภู่ เร่ือง "พระอภยัมณี" ซ่ึงใหท้ั้งความรู้ ความคิด จินตนาการ 
ตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการเล่นสกัวาประกอบการแสดง บรรเลงและขบัร้องดนตรี 
โดยมีนางสุรียรั์ตน์ วงศเ์สง่ียม รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานฯ มีวทิยากรผูบ้อกสกัวาจาก
กลุ่มนกักลอนร่วมสมยั นายบุญครอง คนัธฐากรู ศิลปินเด่นจงัหวดัสุพรรณบุรี, นางนิภา ทอง
ถาวร นกักลอนมือทองมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, นายยทุธ โตอติเทพย ์อดีตนายกสมาคมนกั
กลอนแห่งประเทศไทย, นางอ าพรรณ นอ้ยหนูจตัรัุส อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัศรีนครินทร 
วโิรฒ, นายทวศีกัด์ิ สุทธาอรรถ ขา้ราชการบ านาญ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ และทีมนกัร้อง 
นกัดนตรีนกัแสดงจากส านกัการสงัคีต กรมศิลปากร โดยมีนกัเรียน นกัศึกษา ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสนุกสนาน จ านวน ๓๕๒ คน 

 

 



๑๐. โครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวฒันธรรม สานสัมพนัธ์รักษ์บ้านเกดิสุโขทยั 
     ด าเนินการจดับรรยายและเสวนาในวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมโรงแรมเล
เจนดา้ สุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั เพ่ือใหค้วามรู้แก่ผูน้ าชุมชน เจา้หนา้ท่ีองคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและประชาชนชาวสุโขทยั ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตอุทยานประวติัศาสตร์และพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นมาของบา้นเกิดเมืองนอนของตน เกิดความ
ภาคภูมิใจ  ความตระหนกั มีจิตส านึก จิตอาสาและจิตบริการในดา้นการอนุรักษแ์ละพฒันา 
สามารถใหข้อ้มูล ใหก้ารเชิญชวน ตอ้นรับผูม้าเยอืนในฐานะเจา้บา้นท่ีดี และมีส่วนร่วมในการ
จดัการอุทยานประวติัศาสตร์ดว้ยความรู้สึกของความเป็นเจา้ของมรดกทางศิลปวฒันธรรมใน
บา้นเกิดของตน รวมทั้งยงัเป็นการสร้างพนัธมิตรของอุทยานประวติัศาสตร์ เพ่ือใหเ้กิดการ
บริหารจดัการท่ีดี สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ลดความขดัแยง้และการต่อตา้นในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาโบราณสถาน 

๑๑. การเสวนา เร่ือง "เพลงและดนตรีในสาส์นสมเดจ็" เนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี วนัประสูตสิมเดจ็ 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัตวิงศ์  

      ด าเนินการจดัในวนัท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. นายสหวฒัน์ 
แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานการเสวนาทางวชิาการ เร่ือง “เพลง
และดนตรีในสาส์นสมเด็จ” เน่ืองในโอกาส ๑๕๐ ปี วนัประสูติสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้
ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์ณ หอ้งประชุมส านกัหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ  โดย
มี ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ นพ.พนูพิศ อมาตยกลุ ราชบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ผูช่้วยศาสตราจารยถ์าวร 
สิกขโกศล นายเสถียร ดวงจนัทร์ทิพย ์และนายสถาพร นิยมทอง ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นดุริยางค์
สากล ร่วมการเสวนา ด าเนินรายการโดยนายวฒันะ บุญจบั นกัอกัษรศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
ส านกัวรรณกรรมและประวติัศาสตร์ พร้อมฟังการบรรเลงเพลงไทยและเพลงสากล 
๑๒. โครงการจดันิทรรศการพเิศษ "ภาพจติรกรรมประกวดในช่วง ๔๐ ปี พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิเชียงใหม่" 
     ด าเนินการจดันิทรรศการพิเศษ "ภาพจิตรกรรมประกวดในช่วง ๔๐ ปี พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ เชียงใหม่" ในวนัท่ี ๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ



ชาวต่างชาติไดท้ราบถึงประเพณี วฒันธรรมพ้ืนบา้นลา้นนาทั้ง ๑๒ เดือน ณ หอ้งประชุม
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 

๑๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเร่ืองการจดัท าทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งชาต ิ

        ด าเนินการจดัประชุมสมัมนา เร่ือง "การจดัท าทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ าแห่งชาติ 
คร้ังท่ี ๘" ในวนัท่ี ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ หอ้งภูเก็ต  
แกรนต ์บอลลูน โรงแรมรอยลัภูเก็ตซิต้ี จงัหวดัภูเก็ต และศึกษาดูงานแหล่งเอกสารมรดกความ
ทรงจ าแห่งชาติในจงัหวดัภูเก็ต ณ พิพิธภณัฑภู์เก็ตไทยหวั ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จงัหวดัภูเก็ต ชมภาพเก่าทอ้งถ่ินและวถีิชีวติของชาวเมืองภูเก็ต, พิพิธภณัฑบ์า้นชินประชา ต าบล
ตลาดเหนือ อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเป็นบา้นของพระพิทกัษชิ์นประชา นายหวัเหมือง
เก่า และจดัเก็บของใชข้องตระกลู ตณัฑวณิชย,์ วดัพระทอง อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต ลกัการะ
หลวงพอ่ พระทอง (พระผดุ) และชมโบราณวตัถุในพิพิธภณัฑว์ดัพระทอง  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
จ านวน ๑๒๘ คน 

๑๔.โครงการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ ์
ผลการด าเนินงาน  เผยแพร่กิจกรรมของศูนย์และเครือข่ายองค์กรภาคีด้านคุณธรรมความดี 
ผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ ๘๐ ครั้ง (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด แนวหน้า 
สยามกีฬา) สื่อออนไลน์ ๑๓๐ ครั้ง สื่อโทรทัศน์ ๕ ครั้ง สื่อวิทยุ ๓๐ ครั้ง นอกจากนี้ ได้มีการผลิต
และเผยแพร่จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์รายเดือนออกเผยแพร่แล้ว จ านวน ๓ ฉบับ จัดส่งไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒๗,๐๗๔ รายชื่อ ผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าวศูนย์คุณธรรม ราย ๒ เดือน 
ออกเผยแพร่ แล้ว ๔ ฉบับ จัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒,๕๐๐ รายช่ือ การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ด าเนินงานส าคัญได้แก่   
-การจัดแถลงข่าว รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ (Thailand Morality Awards 2013) เมื่อ
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยนายสนธยา  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็น
ประธานในงานแถลงข่าว ณ โรงแรมอโนมา เพื่อเชิญชวนองค์กร บุคคล และโครงการต่าง ๆส่งผล
งานสื่อมวลชนท่ีน าการแถลงข่าวไปเผยแพร่ได้แก่ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ข่าวสด สยามกีฬา  
-ปฏิทินข่าว “รายการสร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง”หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และบ้านเมือง วันที่ 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 
-สถานีโทรทัศน์ TNN2 ผลิตรายการ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” ออกอากาศทุกวันอังคาร 
เวลา ๒๐.๓๐-๒๑.๓๐ น.,  ห้องข่าว ๗ สี งานแถลงข่าว รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ 



๒๐ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๑.๑๙ น. 
- สัมภาษณ์ ดร.ฉวีรัตน์ ฯ ประเด็น รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ออกรายการวิทยุ FM 
103 MHZ  วันที่ ๓ มี.ค.๕๖ , รายการคลื่นความคิด FM 96.5 MHz ออกอากาศวันเสาร์ ที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ช่วงเวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.ช่วง CSR เปิดพื้นที่ความดี  
-เว็ปไซด์ facebook.com วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ แถลงข่าว การคัดเลือกรางวัลคณุธรรม
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ,www.ThaiPR.Net, mcot-web.mcot.net ,www.thaibusinesspr.com 
โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสาธารณะ 
ต่าง ๆ นั้น ในช่วงไตรมาสที่ ๒-๓ จะเน้นการประชาสัมพันธ์ข่าวในกระบวนการขับเคลื่อนคณุธรรม
ความซื่อตรง ตามแผนความซื่อตรงแห่งชาติ ซึ่งจะมีการประกวดรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ 
(Thailand Morality Awards 2013) ประเภทบุคคล โครงการ องคก์ร  โดยในงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติครั้งท่ี ๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นี้ จะมีการมอบ
รางวัลให้กับบุคคล องค์กร และโครงการที่ไดร้ับการคัดเลือก ซึ่งนอก จากจะเป็นการประชาสัมพันธ์
ศูนย์คุณธรรมใหเ้ป็นที่รู้จักแล้ว ยังเป็นการส่งเสรมิให้เกิดการรับรู้/เรยีนรู้ กิจกรรม กระบวนการ 
วิธีการที่เป็นกรณีตัวอย่าง ก่อให้เกดิการตื่นตัว การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ แรงกระตุ้นและแรงจูงใจใน
การด าเนินกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมความดีในสังคมให้มากยิ่งขึ้น   
ผลกระทบ 
 - ประชาชนและทุกภาคส่วนเกิดการรับรู้ ข้อมลู ด้านคณุธรรมความดี จากสื่อสาธารณะหลาย
ช่องทาง 
๑๕.โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมเพ่ือขยายฐานองค์ความรู้ด้านคุณธรรม 
ความดี 
- จัดท าระบบการให้บริการศูนย์ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ดา้นคุณธรรมความดี  โดยน าข้อมูลทางด้าน
วิชาการ งานวิจัย จัดท าเป็นศูนย์ขอ้มูลส าหรับผู้สนใจ ค้นคว้า 
-พัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ันการให้บริการข้อมลูวีดิโอของศูนย์คณุธรรม ส าหรับอุปกรณ์ Tablet Pc 
และสมาร์ทโฟน ท าให้สามารถดูสือ่คุณธรรม เช่น สารคดีดอกไม้บาน  การ์ตูนคุณธรรม ผ่าน 
Tablet Pc และสมาร์ทโฟน  เป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสีขาว/สื่อคุณธรรมใหผู้้สนใจได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 
๑๖.โครงการสนับสนนุการด าเนินงานวิจัย ถอดองค์ความรู้ ด้านคุณธรรมความดี 
สนับสนุนใหส้ภาองค์การพัฒนาเดก็และเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ท าการศึกษา วิจัยเปรียบเทียบ
การส่งเสริมพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซยีน ปี ๒๕๕๖  ด าเนินการจัดท า
วารสารวิชาการคณุธรรมความดี ปีท่ี ๒ ฉบับท่ี ๒  นอกจากน้ียังไดจ้ัดหาผูเ้ชี่ยวชาญด าเนินการ
จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย สังเคราะห์องค์ความรู้และถอดองค์ความรู้ศนูย์คุณธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.



๒๕๔๗ –พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งมจี านวน ๑๓๐ เรื่อง 
ผลกระทบ 
๑. เกิดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 
๒. เกิดการรวบรวมองค์ความรูด้้านคุณธรรมความดีที่สามารถเผยแพร่ขยายผลให้ผู้ทีส่นใจน าไป
ประยุกต์ใช้ 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
- ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรูย้ังไม่ครอบคลุม 
- ควรเผยแพร่องค์ความรู้ให้เข้าถึงฐานข้อมูลชองมหาวิทยาลยัทั่วประเทศ 
๑๗.โครงการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมความดี   
จัดอบรมหลักสตูร “การบริหารสถานศึกษาอย่างมีความรบัผิดชอบตอ่สังคม” และหลักสตูร 
“โครงงานคุณธรรม” ส าหรับผู้บรหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจ านวน ๔๖๐ 
คน  มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ส านักงานโครงการกองทุนการศึกษา 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ และศูนย์คณุธรรม ในการพัฒนาโรงเรียนคณุธรรมจริยธรรมในโครงการ 
กองทุนการศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน  จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสตูรการบรหิารจดัการโครงการส่งเสริมคณุธรรมความดี โดยจัดให้มีการศึกษา 
ดูงาน ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน จ านวน ๒ รุ่น  ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพนักเรียนได้
สนับสนุนการจัดอบรมหลักสตูรผูน้ าเยาวชนจิตอาสา ส าหรับแกนน านักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๓๗ 
โรงเรียน จ านวน ๕๕๕ คน  ส่งเสริมการจดัอบรม “ค่ายเด็กดีสร้างได้” ส าหรับนักเรียนระดบั
ประถมศึกษา จดัอบรมหลักสตูร “โครงงานคุณธรรม” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูจ านวน 
๒๓๐ คน รวมทั้งจัดหลักสูตรดังกล่าวให้กับนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาท่ี ๑-๖ ด้วย จ านวน ๒๖๕ 
คน  เพื่อสร้างกระบวนการให้นักเรียนได้เป็นผู้น าและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการสร้างความดี โดย
ใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ และเกิดการมสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งฝ่ายผูบ้ริหาร
และนักเรียน ๔.๑  จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร คณะด าเนินงาน เพื่อหารือแนวทาง รูปแบบ
การด าเนินกิจกรรม 
ผลกระทบ 
๑.เกิดบันทึกความร่วมมือกับองค์กรภาคี ๕ หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนคุณธรรมความดี ได้แก่ 
ส านักงานโครงการกองทุนการศึกษา 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามาการทุจรติ  แห่งชาติ 
และศูนย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 



๒.ผู้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเกิดความตระหนักเห็นความส าคัญของการมีพฤติกรรมมาตรฐาน
ทางคุณธรรมความด ี
๓.เกิดบคุลากรแกนน า ทีท่ าหน้าที่เป็นบุคคลต้นแบบและเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณธรรมความดี  สรา้งการมสี่วนร่วมให้แก่ประชาชนทุกกลุม่ในเชิงสร้างสรรค์และบรูณาการ
หลากหลายมติ ิ

๔.เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคณุธรรมความดี การเผยแพร่ต่อยอดองค์ความรู้ /
หลักสตูรเกดิกระบวนการกลุม่เฝ้าระวัง ป้องกัน  แก้ไขปัญหาที่จะสง่ผลกระทบต่อสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ขัดต่อศลีธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

๑๘.โครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม 

มีการจัดประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบมุมคุณธรรม จากองค์กรเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม 
จ านวน ๑๐๐ คน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการมุมคุณธรรม และจัดประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องศูนย์วิทยาการเชิง
คุณธรรม จาก ๘ แห่ง จ านวน ๔๐ คน ณ โรงเรียนวิชูทิศ กทม. และติดตามผลการด าเนินงานของ
ห้องสมุดเครือข่าย ๑๐ แห่ง ได้แก่ ส านักหอสมุด ม.มหิดล จ.กาญจนบุรี , ร.ร.บุ่งคล้านคร  จ.บึง
กาฬ,ร.ร.อนุบาลวัดหนองเต่า จ.อุทัยธานี, ร.ร.บ้านห้วยกรุ จ.ชลบุรี, ม.ราชภัฎนครราชสีมา วัด
ประมวลราษฎร์ จ.นครราชสีมา ,มศว.ประสานมิตร,ห้องสมุดซอยพระนาง ,หอสมุดกองทัพอากาศ, 
ร.ร.บางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร 
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการติดตาม 
๑.ควรมีการจดัท า จัดหา หรือผลติสื่อมุมคุณธรรมทั้งหนังสือและโสตวัสดุอุปกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น 
๒.อยากให้มีการประสานงานกับทรัพยากรบุคคลด้านคุณธรรมทีโ่ดดเด่น ที่สามารถจัดกจิกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น 
ผลกระทบ 
-องค์ความรู้และมุมคณุธรรมที่ศูนย์คุณธรรมผลติขึ้นเป็นท่ีต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และมีการ
น าไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมมุคุณธรรมที่อยู่ในสถานศึกษา เป็น
แหล่งเผยแพร่ส่งเสรมิองค์ความรู้ และสื่อท่ีส่งเสริมลักษณะนสิัยและแบบอย่างความประพฤติที่ดีแก่
เด็กและเยาวชน 
-มุมคุณธรรมเป็นสื่อท่ีได้รับความสนใจและเป็นช่องทางให้ศูนย์คุณธรรมเป็นท่ีรู้จักและมีการขยาย
ผลสู่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพิม่ขึ้น 



-เกิดการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบของการส่งเสริมสื่อคุณธรรมและเพิ่มช่องทางให้ขยายผลสู่
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ มากขึ้น 
ปัญหาอุปสรรค 
-องค์ความรู้ยังไมส่ามารถเผยแพรไ่ด้ครอบคลุมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
มีเป็นจ านวนมาก 
ข้อเสนอแนะ 
-เพิ่มช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ให้หลากหลายมากขึ้น 

๑๙.โครงการส่งเสริมกระบวนการจิตอาสาสู่การพัฒนาความปรองดองสมานฉันท์ของสังคมไทย 
ได้ด าเนินการจดัอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่กลุม่แกนน า จ านวน ๖๗ คน เพื่อน าไปขยายผล มี
องค์กร สถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๒ แห่ง และมีจ านวนหน่วยงานพ้ืนท่ีที่แกนน า
จิตอาสากลุ่มตา่งๆ ลงไปท ากิจกรรมอย่างเป็นรปูธรรม จ านวน ๒๒ พื้นที่ สนับสนุนการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมจิตอาสา ๒๔ โครงการ ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด  และตดิตามผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ผลการติดตามพบว่า 
นักเรียนสามารถเขียนโครงงานคุณธรรมได้ และเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติใหเ้กิดมคีุณธรรม
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรยีน และขยายความร่วมมือสู่วัดและชุมชนในการขับเคลื่อนกระบวนการ
ส่งเสริมความดี  เช่น โรงเรยีนบ้านดงเสลา อ.ศรีสวสัดิ์ จ.กาญจนบรุี ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ว่า “ดงเสลาร่วมใจ มีวินยั ใจอาสา มารยาทงาม” 
 
 
ผลกระทบ 
 -เกิดวัฒนธรรมค่านยิมจติอาสาให้เกิดขึ้นกับสังคม ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานท่ีจะก่อให้เกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์ของกลุ่มเยาวชนไทย และองค์กรตา่ง ๆ และระดับชาติต่อไป 
๒๐.โครงการส่งเสริมพัฒนาหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
ด าเนินการจัดประชุมเพื่อประชาสมัพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดร้่วมคดัเลือกและเสนอโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๔๕ องค์กร และจะมีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนน าของหน่วยงานจ านวน ๑๖๐ คนในการท ากิจกรรมส่งเสรมิหน้าที่
พลเมือง 
ผลกระทบ 
๑.เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อนส่งเสริมการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมืองคุณธรรม จริยธรรมของการเป็น



พลเมืองดี พลเมืองดีตามวัฒนธรรมไทย พลเมืองดีตามประเพณไีทย พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยในเด็กเยาวชนและประชาชน กระจายใน  ๔ ภูมิภาค  
๒.เกิดองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาหน้าท่ีพลเมืองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตรยิ์เป็น
ประมุขทีส่ามารถเผยแพร่เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานองค์กรอื่นๆ 
๒๑.โครงการสมชัชาคุณธรรม 
ได้เตรียมความพร้อมจัดงานสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ โดยจดัประชุมคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรม
แห่งชาติ รวม ๙ ครั้ง ท าให้ได้กรอบแนวทางการจัดงาน และรูปแบบการด าเนินงานสมัชชา
คุณธรรมด้วยกระบวนการมสี่วนรว่มจากทุกหน่วยงาน/องค์กร นอกจากนี้ได้จดัประชุมขับเคลื่อน
แผนพัฒนาความซื่อตรงในกลุ่มเครือข่าย ๗ กลุม่ จ านวน ๙๑ หน่วยงาน/องค์กร  ผลติและเผยแพร่
รายการ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 จ านวน ๓๐ ตอน 
จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการจัดประกวดรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ (Thailand 
Morality Awards 2013) รวม ๒๒ ครั้ง  มีผูไ้ดร้ับรางวัลประเภทองค์กร ๗ องค์กร ประเภทบุคคล 
๑๒ คน และประเภทโครงการ ๑๐ โครงการ นอกจากน้ียังไดม้ีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ณ ห้องวายุพักตร์ช้ัน ๕ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
กทม. มีผู้แทนเครือข่ายทั้ง ๗ กลุ่มประเด็น เข้าร่วมงาน ๑๘๐ คน  โดยจะน าผลจากการระดม
ความคิดไปปรับปรุงกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความซือ่ตรงฯ ต่อไป ซึ่งจะจัดท าเป็น
เอกสารส าหรับการลงมตริับรองแผนฯ ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่จะจัดในวันท่ี ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๖   
 
ผลกระทบ 
- สรา้งกระแสที่ส่งเสริมคณุธรรมความดี ด้านความซื่อตรงและให้บุคคล/องค์กรที่ปฏิบัตไิด้รับการ
ยกย่องช่ืนชมจากสังคม 
๒๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี 
การพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความด ีได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อน
คุณธรรม ให้การเสรมิหนุนองค์กร/หน่วยงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา เครือข่ายชุมชน กลุ่ม
บุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ในการท ากิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 
จ านวน ๔๗ องค์กร และเขตพื้นทีก่ารศึกษาเข้าร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการ
ส่งเสริมคณุธรรม กับศูนย์คณุธรรม  จ านวน ๑๙ เขตพื้นท่ีการศึกษา  และได้ติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายและแลกเปลีย่นเรยีนรู้  รวม ๒๐ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค ผลลัพธ์



ส าคัญที่เกดิขึ้น คือมีจ านวนองค์กรเครือข่ายทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู้สามารถขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้
ไปยังเครือข่ายอื่นได้ จ านวน ๘ แห่ง  มีจ านวนองค์กรเครือข่ายที่ร่วมด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อน
คุณธรรมความดี ความซื่อตรง จ านวน ๓๔ แห่ง  ผู้เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ ๑,๑๐๘ คน 
ผลกระทบ 
๑.เกิดเครือข่ายทีข่ับเคลื่อนคุณธรรม ความดี 
ด้านวินัยและความรับผิดชอบ จิตอาสา พอเพียง หน้าที่พลเมืองและความซื่อตรงในสังคมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม สิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจ  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
ให้ดีขึ้น 
๒.เกิดกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรง คุณธรรมความดี ระดับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
ระดบัครอบครัวและระดับบุคคล ที่มอีงค์ความรู้สามารถเผยแพรเ่พื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคม 
๓.เกิดฐานข้อมูลเครือข่ายคณุธรรม ความดีที่ได้รับการเสริมหนุนจากศูนย์คุณธรรมทีส่ามารถบริหาร
จัดการข้อมลูเพื่อการเผยแพร่ข้อมลูไปยังเครือข่ายตา่งๆ 
ปัญหาอุปสรรค 
องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีจะเกิดขึ้นเมื่อมีการถอดองค์ความรู้และประสบการณ์
การท างานสิ้นสุดแล้ว 
ข้อเสนอแนะ 
เข้าร่วมกระบวนการถอดองค์ความรู้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ชัดเจน         
 
                      

 ๘.นโยบายการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
๘.๑ ประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ
แผ่นดิน 
๘.๑.๕ เสริมสรา้ง
มาตรฐานด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม 
และธรรมาภิบาล 
ให้แก่ข้าราชการและ

   ๑.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ด าเนินการจัด ๒ รุ่น 
รุ่นที่ ๑ ด าเนินการจัดในวันท่ี ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเวยีงใต้ บางล าพู กรุงเทพฯ เพื่อ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจให้ข้าราชการและเจ้าหนา้ที่สามารถปฏบิัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและกฏระเบยีบราชการ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและป้อง
ปรามการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานคณุธรรม จริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจดัการภาครัฐ ตามแนวทางของหลักการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit System) และเสริมสร้าง
สมรรถนะหลักข้าราชการตามทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนด   รวมทั้งเปิดโอกาสให้ข้าราการไดม้ีโอกาส
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกีย่วกับการป้องกันและปราบปรามทุจรติ 

  



เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
และพัฒนาความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
พร้อมท้ังป้องกัน
และปราบปราม
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อย่างจริงจังเพ่ือให้
ข้าราชการเป็นที่
เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน ด้วย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนสังคมและ
ชุมชน โดยปรับ
กฏหมายใหม้ีการ 
 
เปิดเผยบัญชี
รายการทรัพย์สิน
และหนีส้ินของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต าแหน่งระดับสูง
และต าแหน่งที่มี
อ านาจมาก รวมทั้ง
บุคลากรขององค์กร
อิสระต่อสาธารณชน 

๒. โครงการเสริมสร้างวนิัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐ อุทยาน
ประวตัศิาสตร์พนมรุ้ง 
      ด าเนินการจดัอบรมโครงการเสริมสร้างวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาส าหรับเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง ในวนัท่ี ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ศาลาวนมัรุง 
อุทยานประวติัศาสตร์พนมรุ้ง 
 



เพื่อความโปร่งใส
ของผู้ด ารงต าแหน่ง
เหล่านี้และเปดิ
โอกาสให้
สาธารณชนร่วม
ตรวจสอบบคุลากร
ของภาครัฐเพิ่มขึน้
พัฒนาและน า
มาตรการทางสังคม
มาใช้ควบคู่กับการ
บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบตลอดจน
สนับสนุนการสร้าง
ค่านิยมของสังคมให้
ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตยส์ุจรติความ
เสมอภาคเท่าเทียม
กันและความถูกต้อง
ชอบธรรม 

 ๘.๑.๔ พัฒนา
สมรรถนะของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ขีดความสามารถใน
การปฏิบัตริาชการ
และการส่งมอบ
บริการสาธารณะ

   ๑.โครงการภาษาอังกฤษเพื่องานโบราณคดีและโบราณสถาน 
     ด าเนินการจัดอบรม “โครงการภาษาอังกฤษเพื่องานโบราณคดแีละโบราณสถาน” ในวันท่ี 
๒๑-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอ้งประชุมส านักโบราณคดี และโบราณสถานในเขต
กรุงเทพมหานคร นักโบราณคดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคเข้ารบัการอบรม จ านวน ๑๔ คน 

  



โดยจะเน้นการ
พัฒนาข้าราชการใน
ต าแหน่งท่ีมี
ความส าคญัต่อ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศและ
สร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงใน
ระบบราชการ
ตลอดจนพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ดี
ขึ้นเพื่อให้สามารถ
ด ารงชีพอย่างมี
ศักดิ์ศรีโดยเฉพาะ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ระดับต้นซึ่งจะปรับ
ค่าตอบแทนให้อยู่ใน
ระดับที่เพียงพอแก่
การด ารงชีวิตดูแล
ครอบครัวและ
สามารถรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของการเป็น
บุคลากรภาครัฐ 

 ๗. นโยบายการ
ต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
๗.๑ เร่งส่งเสริมและ

มาตรา ๘๒ รัฐต้อง
ส่งเสริม
สัมพันธไมตรีและ
ความร่วมมือกับ
นานาประเทศ และ

  -ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพยากร
ทางพันธุกรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น และคติชน  (Intergovernmental Committee on 
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore:  
WIPO IGC) ครั้งท่ี ๒๔ (ด้านภมูิปญัญาท้องถิ่น – TK) ณ สมาพันธรฐัสวิส (วันท่ี ๒๐ – ๒๘ 
เมษายน ๒๕๕๖) 

  



พัฒนาความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อน
บ้าน 
๗.๒สร้างความ
สามัคคีและส่งเสริม
ผลประโยชน์ของ
ชาติในองค์การ
ระหว่างประเทศ 
๗.๔กระชับความ
ร่วมมือและความ
เป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์กับ
ประเทศ กลุม่
ประเทศ และ
องค์การระหว่าง
ประเทศท่ีมีบทบาท
ส าคัญของโลก 

พึงถือหลักในการ
ปฏิบัติต่อกันอย่าง
เสมอภาค ตลอดจน 
ต้องปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาดา้นสิทธิ
มนุษยชนท่ีประเทศ
ไทยเป็นภาคีรวมทั้ง
ตามพันธกรณีที่ได้
กระท าไว้กับนานา
ประเทศและ
องค์การระหว่าง
ประเทศ รัฐต้อง
ส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว
กับนานาประเทศ 
ตลอดจนต้องให้
ความคุ้มครองและ
ดูแลผลประโยชน์
ของคนไทยใน
ต่างประเทศ 

 
-การเดินทางเยือนจีนของผู้บริหารเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์วฒันธรรมไทยในจีน ณ  
สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันท่ี ๕ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 
-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม The 3rd ACD Senior Officials’ Meeting on Cultural 
Cooperation และการประชุม ACD Ministerial Meeting on Cultural Cooperation ครั้งท่ี ๑ 
ณ ประเทศอิหร่าน (วันท่ี ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 
-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมอาเซียน+3 (APTCCN) ครั้งท่ี ๒ 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันท่ี ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
 
-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา 10+3 Workshop on Cooperation for Cultural Industry 
Human Resource Development ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันท่ี ๑๓ – ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖) 
 
-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Category IV Congress หัวข้อ “Culture:Key to Sustainable 
Development” ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน (วันท่ี ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 
-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดบัโลกเพื่อการเจรจาระหว่างวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๒ (The 2nd World 
Forum Intercultural Dialogue) ณ สาธารณรัฐอาเซอรไ์บจาน (วันท่ี ๒๙ พฤษภาคม – ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๖) 
-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ครั้งท่ี ๓๗ 
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกมัพูชา 
(วันท่ี ๑๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 
-ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านวัฒนธรรมและศลิปะอาเซียน วาระพิเศษ 
(Special SOMCA) ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์ (วันท่ี ๑๖ – ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๕๖) 

 


