
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงวัฒนธรรม 
      ระหว่างวันท่ี ๑  เมษายน ๒๕๕๖  ถึง  ๓๐ เมษายน 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 
 นโยบายที่ ๑ 

นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล 
นโยบายข้อ ๑.๖ เร่ง
ฟื้นฟูความสัมพันธ์
และพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ 

มาตรา ๗๙  บัญญัติ
ไว้ว่า  รัฐต้องให้
ความอุปถัมภ์และ
คุ้มครอง
พระพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทย
ส่วนใหญ่นับถือ 
มาช้านานและศาสนา
อ่ืน ทั้งต้องส่งเสริม
ความเข้าใจอันดีและ
ความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชน
ของทุกศาสนา  
รวมทั้งสนบัสนนุการ
น าหลักธรรมของ
ศาสนามาใช้เพ่ือ
เสริมสรา้งคุณธรรม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

๒๓ 
ส.ค. 
๕๔ 

๔.๔.๒ อุปถัมภ์คุ้มครอง 
และท านุบ ารุงศาสนา
พุทธและกลไกท่ี
รับผิดชอบ 
ด้านศาสนาเพื่อให้การ
บริหารจัดการส่งเสริม
ท านุบ ารุงศาสนา มีความ
เป็นเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ส่งเสริมความเข้าใจอันดี
และสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของ
ทุกศาสนาเพ่ือน า
หลักธรรมของศาสนามา
ใช้ในการส่งเสริม
ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนใช้
หลักธรรมในการ
ด ารงชีวิต 

แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศใน
ภูมิภาค 
(การสร้างความพร้อม และเชื่อมโยง 
การเป็นประชาคมอาเซียน) กรมการศาสนาด าเนินโครงการ ๒ 
โครงการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     ๑.โครงการ : ความร่วมมือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใน
ประเทศอาเซียน 

ผลการด าเนินงาน 
๑. อธิบดีกรมการศาสนา ผู้อ านวยการส านัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้อง รวม ๖ คน เดนิทางเข้าร่วม การเจรจาหารือเพ่ือประสานความรว่มมือ
ด้านศาสนากับผู้แทนรฐับาลและผู้แทนทางศาสนาของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียร์มาร์ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

๒. การด าเนินงานระหว่างเดือน พ.ค. – ส.ค. ๕๖  ดังนี้  
       ๒.๑  สนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย ์ตลอดจนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ่ืนๆ ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ประเทศลุ่ม
แม่น้ าโขงผ่านกิจกรรมตามหลักความเชื่อของศาสนา เป็นต้น 

๘๐๐,๐๐๐  

     ๒.๒  น าเสนอและเผยแพร่รูปแบบการด าเนินงานของโครงการต่างๆ  ของกรมการ
ศาสนา (น าเสนอในรูปแบบ ๒ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดย
จัดท าในรูปแบบภาษาประจ าชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน) เพ่ือให้
ประเทศไทย มีบทบาทน าในการแสวงหาความรว่มมือทางด้านศาสนาใน
ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจน ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินความรว่มมือด้าน
ศาสนากับประเทศในภูมภิาคอาเซียนและเปน็เครื่องมือในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การเผยแพร่ การด าเนินงานของศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศไทย โดยกรมการศาสนา ซ่ึงเป็น
ศูนย์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับเด็กและ
เยาวชนรวมทั้งประชาชนผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา เป็นศนูย์กลางของ
ชุมชน เพ่ือร่วมกันบ าเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา  

  

     ๒.โครงการ : ประสานความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์ศาสนิก
สัมพันธ์แห่งอาเซียน  

ผลการด าเนินงาน 

๙,๐๐๐  



๑. กรมการศาสนาประชุมร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต
ประเทศสมาชิกอาเซียนประจ าประเทศไทยในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ 

๒.   การด าเนินงานระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. ๕๖ ดังนี้  
        ๒.๑  จัดให้มีการประชุมความร่วมมือด้านศาสนากับประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ศาสนาของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ    ทั้งในและต่างประเทศ      

     ๒.๒  จัดให้มีการเจรจาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือ ด้าน
ศาสนากับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ก าหนดประเทศน าร่องในการ
เจรจา จ านวน ๕ ประเทศ โดยจัดให้มีการเจรจาหารือระหว่างผู้แทน
กรมการศาสนาและผู้แทนองค์การทางศาสนา ร่วมกับผู้แทนรัฐบาล 
ตลอดจนผู้แทนองค์การทางศาสนาของประเทศสมาชิกอาเซียน 
เนื่องจากประเด็นทางด้านศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่จ าเป็นต้อง
อาศัยการท าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ  
ซึ่งการเจรจาหารือจะช่วยหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
ร่วมกัน อันจะน ามาซึ่งการปูทางสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนิกของ
แต่ละศาสนา ตลอดจนการส่งเสริม  ความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเข้าใจในบทบาท ตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนา ที่จะ
สร้างสังคมอาเซียนและสังคมโลกให้สงบสุข และน าพาประเทศชาติ
อาเซียน ให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคตบนความเข้าใจที่ถูกต้องต่อทุกศาสนา        

  

             ๒.๓ สนับสนุนในการสง่ผู้แทนองค์การทางศาสนาและผู้แทน
เยาวชนไทยจากค่ายเยาวชนสมานฉันท์เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนไทย
ร่วมกับผู้แทนของกรมการศาสนา ในการเจรจาหารือและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความร่วมมือทางด้านศาสนากับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 

  



     แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 
โครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน 
     - จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวางกรอบแนวทางและเพื่อขอค าปรกึษาแนะน าใน
การด าเนินโครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
     - สนับสนุนงบประมาณในการจัดนิทรรศการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทย เพื่อ
ตอบสนองนโยบายคณะรัฐมนตรีในการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนสามารถ
สวมใส่ผ้าไทย เนื่องในโอกาสการประชุม “ครม.สัญจร” ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
     - อยู่ระหว่างการด าเนินการจดัจ้าง ของกิจกรรมผลิตสื่อสารคดงีานช่างฝีมือ
พื้นบ้านอาเซียนพร้อมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – 
กันยายน ๒๕๕๖  

 
๓๒๐,๑๘๕ 

๒๐,๑๘๕ 
 

๓๐๐,๐๐๐ 

 

 นโยบายที่ ๑ 
นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล 
นโยบายข้อ ๑.๑๒ 
เร่งเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวท้ังใน
และนอกประเทศ 

   แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว  
โครงการรอยอารยศิลปวัฒนธรรมไทย  
: กิจกรรม ๙ เส้นทาง ๘ วิถีแห่งอารยธรรมไทย 
         จัดกิจกรรมประเพณีวิ่งควาย เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ ตลุาคม ๒๕๕๕ ณ หน้า
ศาลากลางจังหวัดชลบุร ี
         จ้างลงบทความประเพณลีอยกระทง ทางหนังสือพิมพ์ จ านวน ๒ ฉบับ 
        จัดพิมพ์หนังสือประเพณลีอยกระทง จ านวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม /แผ่น CD 
จ านวน ๒,๕๐๐ แผ่น  
         สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เพื่อจัดงานโครงการ
เทศกาลดนตรีนานาชาติเมืองพัทยา จังวัดชลบุรี ประจ าปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๒ – 
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖  
         สนับสนุนงบประมาณค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัลและการจัดงานในพิธีเปิด
การจัดประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน  
         การจัดงานวันมวยไทย จ านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันท่ี ๖ และ ๒๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๖  ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ   
         สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ประจ าปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันท่ี ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  

 
๔๓,๔๘๔,๒๗๒ 
๑๘,๖๗๕,๙๗๙ 

 



 จัดกิจกรรมรณรงค์ประเพณีสงกรานต์โดยจัดท าสารให้นายกรัฐมนตรีลงนามเพื่อ
ส่งให้จังหวัดที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ได้อ่านในชุมชน และค าปราศรัยส าหรับ
นายกรัฐมนตรีกล่าวออกสื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจในวันสงกรานต์ 
๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
       จัดพิมพ์หนังสือสงกรานต์ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน 
๑๐,๐๐๐ เล่ม จัดส่งให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด สภาวัฒนธรรมเขต
และสภาวัฒนธรรมแขวงในเขตกรุงเทพมหานคร และในรูปแบบ E-Book เผยแพร่
ทาง www.culture.go.th   
         จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้ าขอพรศิลปินแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย การสาธิตชุดน้ าขอพร การสาธิตอาหารคาวหวานในเทศกาล
สงกรานต์และการแสดงพื้นบ้าน (กลองยาว) และการละเล่นเด็ก          
         จัดงานสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทย ม่วนสงกรานต์ล้านนา ระหว่าง
วันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สยามสแควร์ ประกอบด้วย เรื่องราว คุณค่า
สาระของประเพณีสงกรานต์ ขบวนแห่มหาสงกรานต์ผ้าขาวม้ารวมไทย (ทุกภาค) 
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงร าวงร่วมสมัย การสาธิตการละเล่น
พื้นบ้าน การแสดงจากศิลปินร่วมสมัย การประกวดและแสดงแบบชุดผ้าขาวม้า 
การสาธิตการรดน้ าขอพร ๔ ภาค สาธิตเครื่องสักการะและการท าตุงของชาว
ล้านนา กาดความหวานพ้ืนบ้าน         
ล้านนา นิทรรศการคณุค่าสาระ ๔ ภาค 

     : การจัดแสดงโขน  
         สนับสนุนงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงโขน  

๕,๐๐๐,๐๐๐  

     การสร้างภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยและปกป้องคุ้มครองมรดกภมูปิัญญา : มวย
ไทย (Thai Fight)   
         จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในการ
จัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “Thai Fight 2012” เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า  

๑๗,๙๙๕,๘๓๔  

     : การจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน   
         จัดกิจกรรมการแสดงพ้ืนบ้านเพื่อการส่งเสรมิการท่องเที่ยว กิจกรรมงาน

๑,๘๑๒,๔๕๙  



เดินกินถิ่นนาเกลือ ครั้งท่ี ๔ เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
(เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์)  
         อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า TOR ในการจัดกิจกรรมประกวดศิลปะ
พื้นบ้าน  

 นโยบายข้อ ๔.๔ 
นโยบายศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๔.๔.๔ สร้างสรรค์
อารยธรรมท่ีดีงามสู่
วิถีชีวิตและสังคม
คุณภาพ 
๑) สร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างยคุ
สมัยอย่างต่อเนื่อง
โดยให้ความส าคญั
ต่อบุคลากรทางด้าน
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมทุกแขนง 
ทุกสาขาอาชีพให้
ได้รับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตที่ดเีพื่อ
เป็นแม่พิมพ์ในการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญา 
องค์ความรู้ รวมถึง
เป็นทูตวัฒนธรรม 
และเป็นแบบอย่าง
และสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่
อนุชนรุ่นต่อไป 

   แผนงาน : การอนุรักษ์ส่งเสรมิและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม   
โครงการรับรองอัตลักษณ์อาหารไทย   
         จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าองค์ความรู้ในการจัดท าหนังสือองค์
ความรู้อัตลักษณ์อาหารไทย ส าหรบัเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
 

๘,๖๔๘  



 


