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 รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ชวงปท่ี ๒ 

รอบ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

หนวยงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
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นโยบาย ๑ การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

  ๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลย

เดช 

๑) จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 37 กิจกรรม โดยในเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๙ ดําเนินการ ดังน้ี 

(1) จัดงาน “รวมใจเครือขายหออัครศิลปน”รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕5๙ โดยมีนางสาวทัศชล เทพกัมปนาท  รองอธิบดีกรมส ง เสริ ม

วัฒนธรรม เปนประธาน ณ บริเวณลานดานหนาอาคารหออัครศิลปน เพ่ือ

แสดงความจงรักภักดีและเผยแพรพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพทางดาน

ศิลปะของ “อัครศิลปน” ใหแผไพศาล รวมท้ังเจริญตามรอยพระยุคลบาท สืบ

สานพระบรมราชปณิธานในการอนุรักษ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ใหคงอยูสืบไป โดยไดรับความรวมมือจากศิลปนแหงชาติ ศิลปนพ้ืนบาน 

รวมถึงภาคีเครือขายไดแก องคการบริหารสวนตําบลคลองหา อนุสรณสถาน

แหงชาติ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ

สถานแหงชาติกาญจนาภิเษก หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารังสิต 

ฯลฯ   

(2) จัดกิจกรรม “รอยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวรนอมใจภักดิ์พระผูทรง
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ธรรมเสด็จสูสวรรคาลัย” 

- วันเสารท่ี 3 ธันวาคม 2559 กรมการศาสนา รวมกับสํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม “รอยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวรนอมใจภักดิ์

พระผูทรงธรรมเสด็จสูสวรรคาลัย” โดยมี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

(นายวีระ โรจนพจนรัตน) เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวย เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายปรารพ เหลาวานิช) ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ  ศิ ริ )  ผู บ ริ ห าร ระดับสู ง  หน วยงาน 

ภาครัฐ นักเรียนและประชาชน เขารวมในพิธี ณ บริเวณสนามหนาอาคาร

เรียน โรงเรียนสามบอวิทยา วัดสามบอ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา  

- วันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2559 ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษา

ราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตนใจ) เปนประธานในพิธี

เปด โครงการรอยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร นอมใจภักดิ์พระผูทรงธรรม

เสด็จสูสวรรคาลัย ณ วัดพุทธเกษม ตําบลหนองกุง อําเภอนํ้าพอง จังหวัด

ขอนแกน 

- วันจันทรท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. ผูตรวจราชการกระทรวง

วัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตนใจ)  

เปนประธานในพิธีเปด กิจกรรมรอยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลงับวรนอมใจภกัดิ์ 

พระผูทรงธรรมเสด็จสูสวรรคาลัย พรอมดวย ผูบริหาร เจาหนาท่ีกรมการ

ศาสนา สื่อมวลชน และประชาชน รวมในพิธีฯ โดยกิจกรรมประกอบดวย  

การแสดงผลงาน และผลิตภณัฑของเครือขายชุมชนคุณธรรม การปฏิบัติธรรม

เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล พิธีทางศาสนาเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล กิจกรรม

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยพุทธธรรมพรหมวชิรญาณ อําเภอเข่ืองใน 

จังหวัดอุบลราชธานี 
(3) การแสดงดนตรีแจส “คีตรัตนบรมราชานุสรณ ธ สถิตกลางใจราษฎร 
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นิรั นดร” เ ทิดพระ เ กียรติ เ น่ื อง ใน วันคล าย วันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2559 

เวลา 18.00 น. ณ ลานคนเมือง หนาศาลาวาการกรุงเทพมหานครโดยมีพล

เอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธีเปด พรอม

ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม 

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ผูบริหารกระทรวงวัฒนธรรม และประชาชนจํานวนมาก เขาชมการแสดง  

(4) พิธีตักบาตรพระสงฆ 189 รูป เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2559 

เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง หนาศาลาวาการกรุงเทพมหานครโดยมี

รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม เ ป น ป ร ะ ธ า น  พ ร อ ม ด ว ย  

พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูชวยรัฐมนตรี

ประจํากระทรวงวัฒนธรรม เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผูบริหารกระทรวงวัฒนธรรม และประชาชนจํานวน

มาก เขารวมในพิธี  

(5) จัดงานวันพอแหงชาติ ครั้งท่ี 37 เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกลาวแสดงความยินดี

กับ “พอตัวอยางแหงชาติ” ประจําป 2559 ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2559 เวลา 

10.00 น. ณ อาคารใหม สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวัฒนธรรมเปนประธานพิธีเปดงาน และกลาวแสดงความยินดีกับ 

“พอตัวอยางแหงชาติ” ประจําป 2559 พรอมดวย ผูชวยรัฐมนตรีประจํา
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กระทรวงวัฒนธรรม เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม รวมในพิธี 

(6) จัดเสวนา “รวมพลังบันทึกจดหมายเหตุแหงชาติ เน่ืองในงานพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และงานแถลงขาว  

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ๑ ช้ัน 19 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธาน

แถลงขาว พรอมดวยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผูบริหารกระทรวง

วัฒนธรรม รวมท้ังชางภาพมืออาชีพ ชางภาพจิตอาสา เขารวมการแถลงขาว  

(7) จัดงาน “มหกรรมการแสดงหมอลําพ้ืนบานอีสาน” พลังศิลปนรวมใจ 

แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           

และเปดนิทรรศการ “ตามรอยพอเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานเปดงาน โดยมี ผูบริหารกระทรวงวัฒนธรรม 

ศิลปนแหงชาติ คณะหมอลํา ศิลปนพ้ืนบาน จํานวนกวา 300 คน เขารวมงาน 

ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 17.๐0 น. ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จ

พระศรีนครินทร จังหวัดรอยเอ็ด 

(8) พิธีบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณราชรถ พระยานมาศในพระราชพิธีถวายพระ

เพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลท่ี 9 โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีบวงสรวงเพ่ือบูรณปฏิสังขรณราชรถ 

พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และพระมหาราชครูพิธีศรีวิ

สุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ และหัวหนาพราหมณ  สังกัดกองพระราช

พิธี สํานักพระราชวัง เปนผูนําบวงสรวง ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 
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๑๔.๔๙ น. ณ โรงราชรถ ขางพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พระนคร โดยมีทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ สํานักราช

เลขาธิการ ผูบริหารกระทรวงวัฒนธรรม ขาราชการกรมศิลปากร และ

หนวยงาน ท่ีเก่ียวของเขารวมพิธีจํานวนมาก  

(9) จัดงาน “แสงเทียนแหงสยาม สวดมนตขามป สงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับ

ปใหมวิถีพุทธถวายเปนพระราชกุศลพุทธศักราช ๒๕๖๐” เมื่อวันท่ี ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ หองประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ  พระนคร กรุ ง เทพฯ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในการแถลงขาวการจัดงาน พรอมท้ังยืนสงบ

น่ิง ๘๙ วินาที และเวลา ๒๓.๔๕ น. จะสวดมนตสงทายปเกา นะโม ๓ จบ 

และบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปโสภะคะวา) โดยจะเปนการสวดมนต

ใหแกประเทศชาติ พระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ ประชาชนและ

ผูเขารวมกิจกรรม เพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต เวลา ๒๔.๐๐ น. ลั่นฆองชัย 

๙ ครั้ง พระสงฆและประชาชนสวดมนตขามปดวยบทชยันโต และรองเพลง 

“พรปใหม” และ “เพลงสรรเสริญพระบารมี” พรอมฉายพระบรมฉายาลักษณ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และวันท่ี ๑ มกราคม 

๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๐๙ น. จะมีการจุดเทียน “แสงเทียนแหงสยาม” พระสงฆ

และประชาชนสวดมนตรับปใหม บทชัยมงคลคาถา(พาหุง)และเวลา ๐๗.๐๐ 

น. มีพิธีทําบุญตักบาตร เพ่ือตอนรับปพุทธศักราช ๒๕๖๐ 

(10) พิธีปกหมุดการกอสรางพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสม เด็ จพร ะปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลย เดช  

ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 เวลา 16.19 น. ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 



๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เปนประธาน พรอม

ดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เจาหนาท่ี

กรมศิลปากร และผูแทนหนวยงานตางๆ รวมพิธี 

(11) จัดกิจกรรม “รวมพลังศิลปนสงขลาและเครือขายภูมิปญญาวัฒนธรรม 

รวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 

เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานใน

กิจกรรมครั้งน้ี พรอมดวยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผูวาราชการจังหวัดสงขลา และนางสมศรี รักนุย 

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ท้ังน้ี ไดมีพิธีมอบเกียรติบัตรแกศิลปน จํานวน ๓๔ 

คน ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการผลงานของศิลปนทัศนศิลป รวมกัน

สรางสรรคภาพจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพถายบนเฟรม รวมท้ังไดนํา

ภูมิปญญาดานอาหาร ดานศิลปะการแสดง มาเผยแพรเพ่ือเปนการสงเสริมให

รูจักกันแพรหลาย และเกิดรายไดแกชุมชน 

(12) จัดปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 

     (1) จัดงาน “ปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา  

0๙.๐๙ น. ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีผูชวยรัฐมนตรี

ประจํากระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวยพระพรหม 

วชิรญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา เปนประธานฝายสงฆ นายมานัส ทารัตนใจ 

ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา 

สํานักงานเขตสาทร กรมกิจการผูสูงอายุ สมาคมคนพิการแหงประเทศไทย 



๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

สภาวัฒนธรรมเขตสาทร ชุมชน และสถานศึกษาในเขตสาทร ผูสูงอายุ และ

เจาหนาท่ีจากบานบางแค สื่อมวลชน ประชาชน ผูบริหาร และเจาหนาท่ี

กรมการศาสนา  

     (2) จัดงาน “ปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเเดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๙ 

น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

โดยมนีายมานัส ทารัตนใจ ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการ

แทน อธิบดีกรมการศาสนา เปนประธานในพิธีเปด  

     (3) จัดงาน “ปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เเดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา  

0๙.๐๙ น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

โดยมีรองอธิบดีกรมการศาสนา เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวยพระธรรม

ปญญาบดี เจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เปนประธานฝายสงฆ 

สํานักงานเขตพระนคร สภาวัฒนธรรม เขตพระนคร ชุมชน และสถานศึกษา

ในเขตพระนคร สื่อมวลชน ประชาชน ผูบริหาร และเจาหนาท่ีกรมการศาสนา 

เขารวมในพิธี  

     (4) จัดงาน “ปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 

น. ณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม เปนประธาน พรอมดวยผูบริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม 

เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย นักเรียน นักศึกษาจาก

โรงเรียนตางๆ และประชาชน จํานวนกวา 300 คน เขารวมพิธี    



๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

     (5) จัดเจาหนาท่ีรวมปฏิบัติพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี 1 – 25 ธันวาคม 2559 ณ พระท่ีน่ังดุสิต

มหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

     (6) จัดเจาหนาท่ีรวมปฏิบัติงานในพิธีเจริญพระพุทธมนต และตักบาตร 

เพ่ืออุทิศถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันท่ี 

1 ธันวาคม 2559 ณ ทําเนียบรัฐบาล 

     (7) จัดเจาหนาท่ีรวมปฏิบัติงานในพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล ปญญาสมวาร 

ถวายพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน

วันท่ี 4 ธันวาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงฮานอย ประเทศ

เวียดนาม 

     (8) จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเเดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอาทิตยท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 

๑๔.๐๙ น. โดยมี ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตนใจ) เปนประธานในพิธีเปด พรอม

ดวย สื่อมวลชน ประชาชน ผูบริหาร และเจาหนาท่ีกรมการศาสนา เขารวมใน

พิธี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

     (9) จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเเดพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกรท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 

๙.๐๙ น. โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา เปนประธานฝาย

สงฆ ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน เกษตรสุนทร)  

เปนประธานฝายฆราวาส พรอมดวย สํานักงานเขตสาทร กรมกิจการผูสูงอายุ 

สมาคมคนพิการเเหงประเทศไทย สภาวัฒนธรรมเขตสาทร ชุมชนเเละ



๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

สถานศึกษาในเขตสาทร ผูสูงอายุและเจาหนาท่ีจากบานบางแค สื่อมวลชน 

ประชาชน ผูบริหาร และเจาหนาท่ีกรมการศาสนา เขารวมในพิธี ณ วัดยาน

นาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

     (10 )  จั ด กิ จกรรมปฏิ บั ติ ธ ร รม เ พ่ื อถวาย เป นพระราช กุศล เ เ ด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช เมื่อวันเสารท่ี ๑๗ ธันวาคม 

๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๙ น. โดยมี พระธรรมปญญาบดี เจาอาวาสวัดมหาธาตุ

ยุวราชรังสฤษฏิ์ เปนประธานฝายสงฆ รองอธิบดีกรมการศาสนา (นางพิมพ

กาญจน ชัยจิตรสกุล) เปนประธานฝายฆราวาส พรอมดวย สํานักงานเขตพระ

นคร สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร ชุมชนเเละสถานศึกษาในเขตพระนคร 

สื่อมวลชน ประชาชน ผูบริหาร และเจาหนาท่ีกรมการศาสนาเขารวมในพิธี  

ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

     ( 11 )  จั ด กิ จกรรมปฏิ บั ติ ธ ร รม เ พ่ื อถวาย เป นพระราช กุศล เ เ ด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันจันทรท่ี ๑9 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 14.00 น. โดยมี รองอธิบดีกรมการศาสนา (นางพิมพ

กาญจน ชัยจิตรสกุล) เปนประธานฝายฆราวาส พรอมดวย ผูบริหาร เจาหนาท่ี

กรมการศาสนา สมาคมคนพิการ และประชาชน เขารวมในพิธี ณ วัดไตรมิตร

วิทยาราม เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 

     ( 12 )  จั ด กิ จ กร รมปฏิ บั ติ ธ ร ร ม เ พ่ื อถวาย เป นพระราช กุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ 

ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๙ น. โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

(นายวีระ โรจนพจนรัตน) เปนประธานในพิธีเปด และมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ 

เจาอาวาสวัดพิชยญาติการาม เปนประธานฝายสงฆ พรอมดวย ผูตรวจ



๑๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการอธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส 

ทารัตนใจ) สํานักงานเขตคลองสาน กรมทรัพยากรนํ้า โรงเรียนศึกษานารี 

สถานคุมครอง และพัฒนาคนพิการบานราชาวดี สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน 

ชุมชนและสถานศึกษาในเขตพระนคร สื่อมวลชน ประชาชน ผูบริหาร และ

เจาหนาท่ีกรมการศาสนา เขารวมในพิธี ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 

      (13) พิธีทําบุญเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ตาม

เวลาทองถ่ิน ราชอาณาจักรภูฏาน ณ กรุงธากา โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมา

ประกร รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน พรอมดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม เอกอัคราชทูต และคณะ

สื่อมวลชนรวมพิธี  

๒) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐ กิจกรรม โดยในเดือนธันวาคม

๒๕๕๙ ดําเนินการ ดังน้ี 

(1) กระทรวงวัฒนธรรมรวมกับคณะกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร 

ศูนยมุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มูลนิธิแมบาน

ไทยมุสลิม สํานักขาวมุสลิมและเครือขายมุสลิม จัดแสดงนิทรรศการ “มุสลิม

รอยใจ ถวายอาลัย ธ ภูมพิล” โดยมีองคมนตรี (พลเอกสุรยุทธ จุลานนท) เปน

ประธานเปดงาน ณ ลานพลาซา อินดอรสเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 

ระหวางวันท่ี ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

(2) เจาหนาท่ีกระทรวงวัฒนธรรมปฏิบัติหนาท่ีประจําศูนยอํานวยความสะดวก

แกพระสงฆสามเณรท่ีเขารวมถวายพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จ



๑๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณทาราชวรดิษฐ ตรงขามประตูเท

วาภิรมย ระหวางวันท่ี 1 – 25 ธันวาคม 2559  

๓) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม โดยในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 

ดําเนินการ ดังน้ี 

(1) จัดนิทรรศการ “อัครศิลปนเหนือเกลา” ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 เวลา 

17.30 น. ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน พระนคร กรุงเทพมหานครโดยมีพล

เอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  เปนประธานเปด  

เพ่ือแสดงความไวอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

และนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงเปน “อัครศิลปน” โดยฐาปนันดร

ศิลปน ศิลปนแหงชาติ และครุศิลปะ และเพ่ือเผยแพรพระเกียรติคุณและพระ

อัจฉริยภาพดานศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ผูบริหารกระทรวงวัฒนธรรม 

ฐาปนันดรศิลปน ศิลปนแหงชาติ เขารวมพิธี  

(2) จัดงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช (The Royal Thai-Bhutanese Photo Exhibition: A Tribute 

to HM King Bhumibol Adulyadej)” โดยมีเจาหญิงชิมิ ยังชม วังชุก  

เจาหญิงเดเซน ยังชม วังชุก เจาหญิงเคเซน โซเดน วังชุก เจาชายอูเกน จิกมี 

วังชุก เสด็จรวมพิธีเปดและชมงานนิทรรศการฯ พรอมดวยพลเอก ธนะศักดิ์ 

ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปนผูกลาวเปดงาน ในวันท่ี 8 ธันวาคม 

2559 เวลา 14.30 น. ตามเวลาทองถ่ินราชอาณาจักรภูฏาน ณ VAST Bhuta: 

A Contemporary Art Centre และมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศ แหงราชอาณาจักรภูฏาน ผูบริหาร 



๑๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา คณะทูตานุทูต 

กงสุลใหญกิตติมศักดิ์ ณ เมืองทิมพู รวมพิธี 

(3) จัดนิทรรศการ “ทรงสถิต ในดวงใจไทยนิรันดร”  ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 6 

ธันวาคม 2559 – วันท่ี 31 มกราคม 2560 ตั้งแตเวลา 10.00 - 19.00 น. ณ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร โดยพิธีเปดจัดข้ึนในวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 

เวลา 14.30 น. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธานพิธีเปด

นิทรรศการ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกภาพท่ีบันทึกจากประชาชนท่ัวไป 

และชางภาพมืออาชีพท่ีมีช่ือเสียง 189 ภาพ มีประชาชนเขาชมนิทรรศการ

เปนจํานวนมาก 

๔) จัดพิมพหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 

(๑) จัดทําหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”      

และหนังสือ “๙๙ พระบรมราโชวาท นอมนําราษฎรรมเย็นเปนสุขศานต” 

พรอมท้ังจัดงานแถลงขาวเปดตัวหนังสือโดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม (นายวีระ  โรจนพจนรัตน) เปนประธาน เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ ณ หองจัดแสดงนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร” 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

(๒) จัดทําหนังสือ “รวบรวมคําศัพทเ ก่ียวกับพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมอบใหสื่อมวลชน 

เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ทําเนียบรัฐบาล 

(3) จัดทําหนังสือ “เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท่ัวไทย 

ประจําป 2560” จํานวน 15,000 เลม เพ่ือเปนการรวบรวมกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมท้ังเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในระดับทองถ่ิน 



๑๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติจํานวนกวา 10,000 กิจกรรม 

  ๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

๑) จัดกิจกรรมประกวดภาพถายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike 

for Mom และมอบโลรางวัลการประกวดภาพถาย จากกิจกรรมฯ ในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๒) จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ กิจกรรม  

๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมพรอมดวยขาราชการระดับสูงของ

กระทรวงวัฒนธรรม เขารวมบันทึกเทปรายการ ถวายพระพร เน่ืองในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เมื่อวันอังคารท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หองสง ๑ อาคารออกอากาศ 

สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน ทีวี เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

๔) ดําเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพพระกรณียกิจ รวม ๘ คน เพ่ือให

ประชาชนไดรับรูถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ท้ังน้ีไดจัดกิจกรรมเพ่ือใหบุคคลในภาพท้ัง ๘ คน          

มาเผยแพรถึงความภาคภูมิใจ ถายทอดความรูสึก และสํานึกในพระมหา

กรณุาธิคุณ เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรม

แหงประเทศไทย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ             

โรจนพจนรัตน) เปนประธาน 

๕) ดําเนินโครงการผาไทยรวมสมัยเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมประกอบดวย 

- การเดินแฟช่ันโชวผาไทยรวมสมัย จํานวน ๒๘ ชุด ท่ีผานการออกแบบและ

ตัดเย็บจากผาไทยรวมสมยั ซึ่งเปนผาจากมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยฝมือของนักออกแบบเครื่องแตงกายท่ีมี

   



๑๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ช่ือเสียงของประเทศ เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อีเดนโซน ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 

(นายวีระ  โรจนพจนรัตน) เปนประธาน 

- จัดการเดินแฟช่ันโชวผาไทยรวมสมัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการดานผาไทย            

โดย WISHARAWISH วิชระวิชญ อัครสันติสุข เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแองเจลิส 

สหรัฐอเมริกา 

๖) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน ๓ กิจกรรม ไดแก 

- จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 

- จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตและตักบาตรพระสงฆ ๑๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ 

เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เปนประธาน 

- จัดพิธีทางศาสนามหามงคล และงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสรางความ

สมานฉันท เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย

วัฒนธรรมแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีผูชวยรัฐมนตรีประจํา

กระทรวงวัฒนธรรม (นางฉวีรัตน  เกษตรสุนทร) เปนประธาน พรอมดวยผูนํา

ศาสนา ๕ ศาสนา เขารวม 

๗) จัดงานยอนรอยวิถีชุมชนสานศิลป ถ่ินบัวงาม จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล     

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน 



๑๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

๒๕๕๙ ณ วัดโบสถ ตําบลบางกระบือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี      

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน เกษตรสุนทร)        

เปนประธาน 

  ๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

มกุฎราชกุมาร 

(๑) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธ์ิศิลป” โดยมีท่ี

ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายพงศศักติฐ เสมสันต)       

เปนประธานในพิธีเปด เมื่อวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอจดหมายเหตุ

แหงชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนิทรรศการจัดใหเขาชมระหวางวันท่ี 

๗ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. วันจันทร 

– ศุกร เวนวันเสาร – อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ 

(๒) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล และจัดพิธี

เจริญพระพุทธมนต นวัคหายุสมธัมมเน่ืองดวยนพเคราะห/สืบพระชาตา        

เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร           

มหาเจษฎาบดินทร ช้ัน ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจนพจนรัตน) เปนประธาน

พรอมดวยผูบริหารและขาราชการกระทรวงวัฒนธรรมเขารวมกิจกรรม 

(๓) จัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงละครแหงชาติ กรุงเทพฯ 

จํานวน ๓ ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี ๑ “พระเกียรติยศพระพรตอุปราช” เมื่อ

วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีการถายทอดสดทาง ชอง NBT ตั้งแต 

๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตอนท่ี ๒ “ตามรอยบาทพระอวตารปราบมารราย” 

   



๑๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ถายทอดสดผานทาง Facebook Live: Thai Culture เมื่อวันท่ี ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ตอนท่ี ๓ “อสูรพายบารม ี     

จักรีวงศ” ถายทอดสดผานทาง Facebook Live: Thai Culture  เมื่อวันท่ี 

๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป 

(๔) จัด นิทรรศการเฉลิมพระเ กียรติสม เด็จพระบรมโอรสา ธิราชฯ             

สยามมกุฎราชกุมาร  

- เรื่อง “เจาฟานักบิน” ระหวางวันท่ี ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ

ช้ัน ๓ โซน Feel Fit ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

- เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธ์ิศิลป” ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 

ร.๙ ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหวางวันท่ี ๗ - ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๙ วันจันทร - ศุกร เวนวันเสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 

๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

(๕) จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในพระกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติฯรวม ๗ คน 

เพ่ือเปนการเผยแพรพระกรณียกิจอันทรงคุณคาในดานตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันใหเปนท่ีประจักษแกประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยจัด

งานแถลงขาว เมื่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศ

ไทย 

  ๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

๑) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐ กิจกรรม  

๒) จัดกิจกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม  

๓) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ ณ ตางประเทศ ๑ กิจกรรม 

   



๑๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

๔) จัดกิจกรรมทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๕ กิจกรรม  

๕) จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจัดการประกวดดนตรีและการแสดง

พ้ืนบาน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติฯ และเผยแพรประชาสัมพันธ

การแสดงของคณะท่ีชนะเลิศการประกวดท้ัง ๔ ประเภท ออกอากาศรายการ         

คุณพระชวย ทางสถานีโทรทัศนชองเวิรคพอยททีวี ท้ังน้ีไดออกอากาศการ

แสดงของคณะท่ีชนะเลิศการประกวดประเภทหมอลํา เมื่อวันท่ี ๗ สิงหาคม 

๒๕๕๙ และ ออกอากาศการแสดงของคณะท่ีชนะเลิศการประกวดประเภท

โนรา เมื่อวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๖) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพในโครงการวาดภาพเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใตกรอบแนวคิด 

“สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน” เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน 

๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

๗) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงประกอบพิธีเททองหลอพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราช

เทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  

เมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงหลอสํานักชางสิบหมู กรมศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม 

  ๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๙ พรรษา  

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

(๑) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตนวัคหายุสมธัมมเน่ืองดวยนพเคราะห/สืบ        

พระชาตา เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันจันทรท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไตร

   



๑๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

มิตร วิทยาราม  เขตสัม พันธวงศ  กรุ ง เทพมหานคร  โดยมี ท่ีปรึ กษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายพงศศักติฐ  เสมสันต) เปนประธาน 

(๒) จัดการแสดงดนตรีกูเจิ้ง และการบรรเลงกูเจิ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวัน

ศุกรท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครแหงชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เปนประธานในพิธี 

(๓) จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพแหงความทรงจําเพ่ือเปนการเฉลิม       

พระเกียรติฯ และเผยแพรพระกรณียกิจอันทรงคุณคาในดานตางๆ ตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันใหเปนท่ีประจักษแกประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศ  

รวม ๕ คน ท่ีไดมีโอกาสถวายงานพระองคในการเสด็จพระราชดําเนินทรงงาน

ตามทองถ่ินภูมิภาคตางๆ เพ่ือพัฒนาประเทศในหลากหลายดาน โดยจัดงาน

แถลงขาว เมื่อวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

  ๖. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศและพระมหากษตัริยของ

ไทยในอดีต ตั้งแต ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๑) จัดกิจกรรมทางศาสนา ๓ กิจกรรม 

๒) จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพ่ือเฉลิมพระเกียรตฯิ ๒ ครัง้  

๓) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วาระ

ครบ ๑๐๙ ป เสด็จฯประพาสหัวเมืองเหนือ กรมศิลปากร รวมกับมูลนิธิ  

เพชรรัตน – สุวัทนา ดําเนินการจัดในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ 

- ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง 

๔) จัดกิจกรรมเผยแพรเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี ๖ “กิจกรรมทวีปญญา” ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน 

๒๕๕๙ ณ หองประชุมหอสมุดดนตรีทูลกระหมอมสิรินธร 

   



๑๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

  ๗. โครงการเผยแพรพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๖ “กิจกรรมทวีปญญา” ประจําป ๒๕๕๙ กิจกรรม

ประกอบดวย การขับรอง เรื่อง “รองเพลงรักบทพระราชนิพนธ ในรัชกาลท่ี 

๖” จํานวน  ๑๕ เพลง ดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙  ณ หองประชุม

หอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ และหองสมุดดนตรี

ทูลกระหมอม สิรินธร สํานักหอสมุดแหงชาติ มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 

๑๕๐ คน 

   

  ความสอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ คือมีการดําเนินการโดยเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน/ประชาสงัคมท้ัง ๓ ภาคสวน ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อน

ประชารัฐแบบบูรณาการ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรม 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการสงเสริมการ

ทองเท่ียว & MICE และการสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

 

   

นโยบาย ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความ

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 

๑. โครงการคายเยาวชนรวมสมัยประสานสายใยชายแดนใต “เยาวชนรักบาน

เกิด ปกษใตบานเรา” ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนท่ีเขารวม

กิจกรรมท้ังสิ้น ๕ โรงเรียน 

   

 

 

  ๒. จัดการกิจกรรมทางวิชาการ ๗ ครั้ง 

- จัดเสวนาศาสนิกสัมพันธ ๕ จังหวัดชายแดนใต “ศาสนาเช่ือมใจ ใตสันติสุข” 

เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

   



๒๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

- วัฒนธรรมเช่ือมใจชายแดนใตสันติสุข “รักษวิถีถ่ิน วิถีไทย กาวไกลสูสากล” 

เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 

- จัดโครงการศาสนิกสัมพันธจังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๑ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองพิมพมาดา โรงแรมปารควิว 

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผูเขารวมกิจกรรม ๑๕๐ คน 

- จัดโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องความหลากหลายของมรดก

ทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

- จัดกิจกรรมถายทอดภูมิปญญาดานศิลปะการแสดงพ้ืนบาน "มโนราห" 

ภายใตโครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต จังหวัดยะลา ประจําป ๒๕๕๙ 

ณ หองศูนยภาษาไทย และหองศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสตรี

ยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

- ประชุมเพ่ือพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต (ปตตานี ยะลา และ

สตูล) ระหวางวันท่ี ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเปนการหารือรวมกับ

คณะทํางานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ  

ชัยวงศ) ณ จังหวัดปตตานี 

- จัดกิจกรรมเรียนรูประจําสัปดาห เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มัสยิด

ตาหซีนุลออิสลาม จังหวัดยะลา บรรยายเรื่อง การแสวงหาความรูสําหรับ

มุสลิมน้ันเปนสิ่งท่ี บังคับมุสลิมทุกคนใหมีหนาท่ีตองศึกษาหาความรูจะดวย

วิธีการใดก็ตามแตจะดวยการอาน การฟงบรรยายหรือแมกระท้ังการเรียนรูใน

รูปแบบท่ีผานสื่อตางๆเพ่ือแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ. มีผูเขารวม  

๕o คน 



๒๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

  ๓. จัดงานวัฒนธรรมเช่ือมใจชายแดนใตสันติสุข  

- “รักษ วิถีถ่ิน วิถีไทย กาวไกลสูสากล” ประจําป ๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๓๐ 

มกราคม - ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปตตานี เปนความรวมมือระหวาง

กระทรวงวัฒนธรรม ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค ๔  สวนหนา หนวยงานราชการ  

ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดชายใตภาคใต และประชาชนในพ้ืนท่ี 

- มหกรรมการจัดการเรียนรูสูสถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต มีการมอบ

เกียรติบัตร โล และรางวัลแกศูนยการศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด/อําเภอ 

โรงเรียนปอเนาะ ศิษยเกาดีเดนในจังหวัดชายแดนใต จัดนิทรรศการของศูนย

การศึกษานอกโรงเรียน ๓๘ อําเภอ เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัด

ปตตานี 

   

  ๔. กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับ จังหวัดปตตานี และมูลนิธิเทพปูชนียสถาน 

จัดงานมหกรรมทองเท่ียวปตตานีอาเซียน : กตัญูคูฟา มหาสมโภช เจาแม 

ลิ้มกอเหน่ียว ประจําป ๒๕๕๙ ในเดือน กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลเจา

แมลิ้มกอเหน่ียว อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

   

  ๕. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสอนกีรออาตี ประจําตําบล ในโครงการ

วัฒนธรรมชุมชน : กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนชายแดนใต 

ภายใตโครงการสรางชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) ตามโครงการทุงยางแดง

โมเดล ระหวางวันท่ี ๓ - ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สุเหราบานบือแนบาโก           

อ.กรงปนัง จ.ยะลา 

   

  ๖. จัดกิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมชุมชน : กระบวนการสรางความเขมแข็ง

ของชุมชนชายแดนใต ภายใตโครงการสรางชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) โดยจัด

กิจกรรมเสวนาธรรมและเวทีชาวบาน จัดอบรมอุซตาดสอนอัล-กุรอาน         

   



๒๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ในระบบกีรออาตีในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา ระหวางวันท่ี 

๒๑ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙  

  ๗. จัดกิจกรรม “คายเยาวชนไทย ไรคอรรัปชัน YOUTH ๒๐๒๐ รุนท่ี ๕      

เพ่ือกระตุนจิตสํานึกของเยาวชนตอปญหาคอรรัปช่ันในสังคมไทย พรอมลุก

ข้ึนมาปฏิเสธการคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ โดยเปาหมายสําคัญคือ สรางพลัง

เครือขายเยาวชนใหเปนแนวรวมในการตอตานคอรรัปช่ันในมหาวิทยาลัย       

มีนักศึกษาสนใจเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น ๕๘ คน จาก ๑๓ มหาวิทยาลัยใน

ภาคใต จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๓๐ มีนาคม ถึง ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบีพี 

สิมิหลา โฮเทล แอนท รีสอรท อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 

   

  ๘. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหกับสภาวัฒนธรรม 

๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา โดยกิจกรรม

ประกอบดวย การฝกอบรมพัฒนาเครือขายวัฒนธรรม จัดมหกรรมการแสดง

พ้ืนบาน ระหวาง ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดโครงการ “กริช” มรดก

ไทย มรดกอาเซียน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

   

  ๙. กระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมงานสืบสาน

วัฒนธรรมทองถ่ินชายแดนใต ระหวางวันท่ี ๒๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ 

อําเภอแวง จังหวัดนราธิวาส โดยนายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผูวาราชการจังหวัด

นราธิวาสเปนประธาน 

   

  ความสอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

การเรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตของกระทรวง

วัฒนธรรม มีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกลไกประชารัฐ ท้ัง ๓ ประเด็น คือ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

   



๒๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน 

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อน

และปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน ๖ คณะ เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

ประเด็นท่ี ๓ มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายโดยการสงเสริมการ

ทองเท่ียวและการสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

 ๒.๔ เสริมสรางความสมัพันธอันดีกับ

นานาประเทศ               

๑. จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเช่ือมความสัมพันธระหวางประเทศ ๕ กิจกรรม 

โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นํานักเรียนนักศึกษา จํานวน ๒๐ คน เขาตอนรับ

ผูนําและผูแทนราชอาณาจักรภูฏาน  สาธารณรัฐประชาชนจีนเขารวมการ

ประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือเอเชียครั้งท่ี ๒ (2nd ACD Summit) เพ่ือ

ผลักดันใหประเทศสมาชิกใชจุดแข็งเรื่องความหลากหลายของเอเชียมาชวย

ขับเคลื่อนศักยภาพในการสรางสมดุลใหกับเศรษฐกิจของโลกและขจัด         

ความเหลื่อมล้ําระหวางอนุภูมิภาคในเอเชีย เมื่อวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙        

ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

๒. เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหวางประเทศและเผยแพรวัฒนธรรมไทย

ไปยังตางประเทศ ๘ กิจกรรม โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจนพจนรัตน) รวมพิธีเปดมหกรรมเสนทาง

สายไหมทางวัฒนธรรมครั้งท่ี ๑ และเขารวมการประชุมโตะกลมระดับ

รัฐมนตรี โดยจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีนาง Liu 

   



๒๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

Yandong รองนายกรัฐมนตรีจีนเปนประธานพิธีเปด พรอมดวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีชวย จาก ๘๕ ประเทศ และ

ผูแทนองคการระหวางประเทศ ๕ องคการ รวมท้ังผูบริหารมณฑลกานซูเขา

รวม โดยมีผูรวมงานกวา ๑,๕๐๐ คน ณ Dunhuang Inter- national Expo 

Center หลังจากน้ันกลาวถอยแถลงย้ําจุดยืนความรวมมือดานขอมูล การ

อนุรักษและพัฒนานําอดีตรับใชปจจุบันสรางความยั่งยืนของประเทศบน

เสนทางสายไหมหลังจากน้ันรวมพิธีเปดนิทรรศการเสนทางสายไหม ณ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมใหการตอนรับเอกอัครราชทูต/คณะ

ทูตานุทูตประเทศตางๆ เพ่ือเ ช่ือมความสัมพันธและความรวมมือทาง

วัฒนธรรมและศาสนาระหวางประเทศ ๑๒ ครั้ง โดยในเดือนพฤศจิกายน 

๒๕๕๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ตอนรับนาย ไคเม นัวลารต 

เอกอัครราชทูตเม็กซิโก เขาพบปรึกษาหารืองานดานวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองรับรอง ช้ัน ๒๓ กระทรวง

วัฒนธรรม  

๔. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศ          

๑๒ ครั้ง  

๕. โครงการวัฒนธรรมสัญจรสําหรับคณะทูตานุทูตและผูแทนองคการระหวาง

ประเทศ ๑ ครั้ง  

๖. การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในตางประเทศ โดยขาราชการ ครู นักเรียน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน ๕ ครั้ง โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมในงาน Chai – ASEAN Theater Week Festival 



๒๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ระหวางวันท่ี ๑๗ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยจัดการแสดงหนังใหญ กระบ่ีกระบอง โขน มีผูรวมรับชม 

จํานวน ๒,๓๐๐ คน 

6. งานการแสดงวัฒนธรรมรวมอาเซียน (ASEAN – CHAINA CULTURAL 

PEFORMANCE CONNECTIVITY IN DIVERSITY) วันท่ี 26 - 29 ธันวาคม 

2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  นําคณะครูอาจารย  และนักศึกษา  

เขารวมงาน ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเปนการนําเสนอ

แนวคิด รูปแบบ แนวทาง และการจัดการสรางสรรคผลงานชุดสักการะ

เทวราช  ซึ่งเปนการเผยแพรผลงานสรางสรรคระดับชนะการประกวดงานวิจัย

ระดับชาติ ท้ังไดรับการจดลิขสิทธ์ิอยางเปนทางการกับนาฏกรรมตามเสด็จชุด

สักการะเทวราช ซึ่งคราวน้ีนับวาเปนการเพ่ิมความยิ่งใหญใหสมกับการเปน

ฐานรากดานศิลปวัฒนธรรม 

7. การหารือดานความรวมมือดานศาสนาระหวางไทย – จีน เมื่อวันอังคารท่ี 

13 ธันวาคม 2559 เวลา 0๙.๓๐ น. ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษา

ราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตนใจ) ใหการตอนรับ รอง

อธิบดีสํา นักงานคณะกรรมการเอกลักษณ  ภาษาของชนชาติกวางสี 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (Mr. Hui Yonghong) และคณะ เพ่ือหารือความ

รวมมือดานศาสนาระหวางไทย - จีน พรอมดวยผูบริหาร เเละเจาหนาท่ี

กรมการศาสนา เขารวมในการประชุม ณ หองประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 
  ความสอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

มีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกลไกประชารัฐประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยง

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคมท้ัง ๓ สวนและ

สอดคลองกับประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการ

   



๒๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ การสงเสริมการ

ทองเท่ียว การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาความรูรวมถึงการสรางรายไดและ

กระตุนการใชจายของประเทศ 

นโยบาย ๓ การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 

 ๓.๖ จดัระเบียบสังคมสราง

มาตรฐานดานคณุธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล 

๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการ/การประชุม/การอบรมเพ่ือเสริมสรางดานคุณธรรม 

๘ ครั้ง  

   

๒. สงเสริมจังหวัดคุณธรรม โดยเปนการดําเนินการรวมกับจังหวัดในการ

ขับเคลื่อนการดําเนินการดานคุณธรรมในระดับเครือขาย ตัวแทนองคกร ใน

ระดับจังหวัด  

- เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดําเนินการใน ๔ จังหวัด ไดแก รอยเอ็ด บุรีรัมย 

ราชบุรี ศรีสะเกษ 

- เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ ดําเนินการใน ๔ จังหวัด ไดแก พัทลุง ศรีสะเกษ 

พิจิตร ราชบุรี 

- เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ดําเนินการใน ๔ จังหวัด ไดแก พิจิตร ราชบุรี บุรีรัมย 

ศรีสะเกษ 

   

  ๓. เปดพ้ืนท่ีใหบริการหอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน สอดคลองกับพันธกิจหลัก

ของสํานักงานฯ คือสงเสริม สนับสนุนและจัดใหมีหอศิลป เพ่ือเปนแหลง

เรียนรูงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(Good Governance) ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบใหบังเกิดผล

เปนรูปธรรม โปรงใสและตรวจสอบไดเพ่ือสรางความรูความเขาใจในงาน

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหแกเด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจในงาน

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ท่ีทางสํานักงานฯ จัดข้ึน 

  ๗,๕๐๐,๐๐๐.- 



๒๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพ่ือการ

บริการท่ีเปนเลิศ ดําเนินการจัดในวันท่ี ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม

แคนทารี โฮเต็ล กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพิธีเปด โดยนางสาวพิมพ

พรรณ ไพบูลยหวังเจริญ นักอักษรศาสตรทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน

อักษรศาสตร (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) ในวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙             

เวลา 10.15 น. การบรรยาย เรื่องศาสตรพระราชา : การบริการคืองานบุญ 

โดยนายแพทยจรัญ บุญฤทธิการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลเจาพระยาอภัย 

ภูเบศรการบรรยาย เรื่องตามรอยพระยุคลบาท : เรียนรูสูการปฏิบัติดวย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบรรยายในหัวขอ : พฤติกรรมและเทคนิคใน

การบริการสูความเปนเลิศ ,จิตวิทยาการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ การแกไข

สถานการณเฉพาะหนา และการจัดการขอรองเรียน และการพัฒนา

บุคลิกภาพสูความสําเร็จ การศึกษาดูงาน ณ ศูนยสารสนเทศสมุนไพรและ

การแพทยแผนไทย โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  

   

ความสอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อน

และปฏริูปการบริหารราชการแผนดิน ๖ คณะ เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

   



๒๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

นโยบาย ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔.๗ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ

พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 

๑. โครงการเขาวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะตั้งแตวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๔5 ครั้ง โดยกิจกรรมเปนการเขารวม     

สวดมนตทําวัตรเชาและฟงพระธรรมเทศนาเพ่ือนอมนําหลักธรรมคําสอนของ

พระพุทธศาสนามากลอมเกลาจิตใจ และนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต

ประจําวัน 

   

  ๒. โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรมเน่ืองในวัน

สําคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา โดยในเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดงาน “เทศกาลเขาพรรษา ไหวพระ ๕ วัด ชมภูมิทัศน     

สองฝงคลอง” เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไดแก วัดสุวรรณาราม วัดระฆัง        

โฆสิตาราม วัดอัมรินทราราม วัดนายโรง และวัดปาเชิงเลน โดยมีเครือขาย

ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณารามและหนวยงานในพ้ืนท่ีรวมกันบูรณาการ ณ        

วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

   

  ๓. โครงการสงเสริมพระสงฆและพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ         

ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยมีการจัดประชุม

เพ่ือเตรียมความพรอม การอํานวยความสะดวกใหผูแสวงบุญ ป ๒๕๕๘ 

จํานวน ๒ รุน รุนละ ๑๓๕ คน ป ๒๕๕๙ ดําเนินการแลว ๒ รุน ในเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

   

  ๔. การสงเสริมกิจการฮัจย มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ๕ คณะเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนผูมีความประสงคเดินทางไปประกอบพิธี

ฮัจย ท้ังในป ๒๕๕๘ และป ๒๕๕๙  โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ดําเนินการตรวจและติดตามการดําเนินงานของศูนยอํานวยความสะดวก       

   



๒๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ผูเดินทางประกอบศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหวางวันท่ี ๒ – ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  ๕. โครงการฝกหัดสวดโอเอวิหารราย มีการจัดกิจกรรมตั้งแตวันท่ี ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๘  ถึ ง เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙  จํ านวน ๘  ครั้ ง  ในพ้ืน ท่ี

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนการฝกใหเด็กไดเขาใจหลักการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง

ท้ังยังเปนการสอนเรื่องคติธรรมและการครองตนใหเด็กไดซึมซับตลอดจน

สงเสริมใหมีการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙       

จัดกิจกรรมสวดโอเอวิหารราย (ชวงออกพรรษา) และสวดพระมหาชาติ       

คําหลวง ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม พระบรมมหาราชวัง 

   

  ๖. โครงการอบรมพระธรรมวิทยากร ๒ ครั้ง ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และ

เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพ่ือเผยแพรพระพุทธศาสนาเสริมสรางความเปน

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยไดมีการจัดเตรียมหลักสูตรและจัดอบรม

ใหความรูพระธรรมวิทยากร มีผูเขารวมกิจกรรมครั้งละ ๒๐๐ คน และ 

- จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร เผยแผพระพุทธศาสนา 

ภายใตกองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

   

  ๗. จัดประชุมวิชาการ/การสัมมนา ดานศาสนาตั้งแต ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – 

กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ ครั้ง โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศนเพ่ือการเผยแพรพระพุทธศาสนา กองทุนสงเสริม

การเผยแพรพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปงบประมาณ 

   



๓๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  ๘. โครงการคลินิกคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทางศาสนา

และติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาตางๆ ๒๕ ครั้ง 

ระหวางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ โดยในเดือนธันวาคม 

2559 ดําเนินโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เมื่อวันศุกรท่ี ๒ ธันวาคม 

25๕๙ ไดแก คลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จํานวน ๓๐๐ คน รวมกับจังหวัดขอนแกน จัดโครงการธรรมยาตราคลินิก

คุณธรรมในสถานศึกษาเดินตามรอยพอหลวงของแผนดิน โดยมีรองผูวา

ราชการจังหวัดขอนแกน (นายสุวพงศ กิติภัทยพิบูลย) เปนประธาน ณ พระ

ธาตุศิโรดม หนาศาลากลาง จังหวัดขอนแกน 

   

  ๙. จัดกิจกรรมถวายผาพระกฐิน ๙ วัด เพ่ือบํารุงพระพุทธศาสนา โดยในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดําเนินการถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวง

วัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดโคกสมานคุณ อําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  

โรจนพจนรัตน) เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง

วัฒนธรรม  เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม ผูบริหารระดับสูง ขาราชการกระทรวงวัฒนธรรมและประชาชน

ท่ัวไปเขารวมพิธีจํานวนมาก 

   

  ๑๐. จัดกิจกรรมสวดมนตขามป สงทายปเกาตอนรับปใหมวิถีพุทธ ๒๕๕๘   

ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีการดําเนินการรวมกับเครือขายทางศาสนา 

หนวยงานรัฐและเอกชนตางๆ มีหนวยงานท่ีเขารวม ๑๐ หนวยงาน และจัดพิธี

   



๓๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

สวดมนตขามปจุลศักราช ๑๓๗๘ เถลิงศกรับปใหมไทย เน่ืองในเทศกาล

สงกรานต ประจําป ๒๕๕๙ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

  ๑๑. โครงการสรางคนดีสูสังคม : คายคุณธรรมสําหรับเยาวชน สําหรับเด็ก

และเยาวชนท่ีถูกกลาวหาวาทําความผิด ภายใตโครงการสรางคนดีสูสังคม : 

คายคุณธรรมสําหรับเยาวชน ในความรวมมือของกรมการศาสนา  วัดยาน

นาวา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จํานวน ๔ ครั้ง โดยกิจกรรมจัดข้ึน

ระหวางวันท่ี ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนยกลางปฏิบัติธรรมพุทธสถาน

ตุลาการฯ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑๒๐ คน 

 

   

  ๑๒. จดัพิธีทําบุญตักบาตร สงกรานตวิถีไทย วิธีธรรม นมัสการพระปรางควัด

อรุณราชวราราม เน่ืองในเทศกาลสงกรานต พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมือ่วันท่ี ๑๓ 

เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดอรณุราชวรารามราชวรมหาวิหาร รวมถึงทําพิธีเจริญ

พระพุทธมนต ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

   

  ๑๓. โครงการชุมชนคุณธรรมพลัง “บวร” ภายใตโครงการลานธรรมวิถีไทย 

โดยเปนการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และวิถีวัฒนธรรม โดยใชวัด

และชุมชนเปนฐานในการดําเนินการในแตละชุมชน ท้ังน้ีมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัดราชบุรี 

จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ 

- จัดกิจกรรม “ชุมชนคุณธรรม บวร วิถีไทย วิถีธรรม สรางความประทับใจให

นักทองเท่ียว” ระหวางวันท่ี ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดเบญจมบพิตร  

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมงคลาราม วัดราชาธิวาส     

วัดประยุรวงศาวาส วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดหงสรัตนา

   



๓๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ราม 

- เปดชุมชนคุณธรรมพลัง บวร อนุรักษสิ่งแวดลอม ๙ วัด เมื่อวันท่ี ๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีการขยายเครือขาย ๑๐ ชุมชน ณ วัดอัมพวัน จังหวัด

ลพบุรี 

  ๑๔. ดําเนินโครงการคายธรรมบุตร เปนกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูและ

เปลี่ยนแปลงดวยปญญา ในศตวรรษท่ี ๒๑ ระหวางวันท่ี ๑ พฤษภาคม  

๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อบรมรุนละ ๑๐๐ – ๒๕๐ คน ระยะเวลาการ

อบรมรุนละ ๓ วัน ๒ คืน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของ

นักเรียนใหมีความคิดสรางสรรค รูจักตนเองและเขาใจผูอ่ืน มีระเบียบวินัย 

กตัญูตอผูมีพระคุณ โดยยึดวิถีปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ

ใหมีทัศนคติท่ีดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย 

   

  ๑๕. จัดงานวันศาสนูปถัมภ ครบรอบวันสถาปนา ๗๕ ป เมื่อวันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม (นางฉวีรัตน  

เกษตรสุนทร) เปนประธาน พรอมดวยอดีตผูบริหารกรมการศาสนา ผูบริหาร 

ขาราชการ ผู นํ าและผูแทนองคกร เครือข ายทางศาสนา ๕ ศาสนา                 

ณ หองประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

   

  ๑๖. จัดเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการสวดพระมหาชาติคําหลวง ประจําป 

๒๕๕๙ (ชวงกลางพรรษา) ระหวางวันท่ี ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พระ

อุโบสถ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 

   

  ๑๗. รวมในพิธีลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) และการประชุมสรางความ

เขาใจระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคโครงการบทบาทพระสงฆกับการสรางสุข

ภาวะสังคม โดยความรวมมือของวัด บาน และราชการ (บวร.) โดยใชมิติดาน

   



๓๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

สุขภาพ ดานสังคม/วัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ และดานจิตใจใหจังหวัด

อุบลราชธานี เปนตนแบบในการสรางสุขภาวะฯ เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

  ๑๘. ดําเนินโครงการเผยแผพระพุทธศาสนา ณ วัดสุนทรสถิต อําเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

   

  ๑๙. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

  (๑) ตรวจเยี่ยมศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ชุมชนคุณธรรมพลัง

บวร ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดแมฮอยเงิน ตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

  (๒) เปดศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดวงทาส (เกาะสวรรค) ณ วัด

วงทาส อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

  (๓) ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ชุมชนคุณธรรม

พลังบวรลานธรรม ลานวิถีไทย เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดแม

ฮอยเงิน ตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

   

  ๒๐. จัดพิธีบําเพ็ญพระกุศลครบ ๑๒ รอบ พระนักษัตรวันประสูติสมเด็จ

พระสังฆราชเจากรมหลวงวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราช พระองคท่ี ๑๓ 

แหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑๐๐ ป 

วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

   

  21. โครงการอบรมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานกิจการฮัจย 

ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐใหมีความ

เขมแข็ง เมื่อวันอังคารท่ี 6 ธันวาคม 2559 โดยผูอํานวยการกองสงเสริม

กิจการฮัจย (นายอนุชา หะระหนี) รวมเปนวิทยากรบรรยาย เรื่องการสงเสริม

   



๓๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

กิจการฮัจยในปจจุบัน ในการอบรมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงาน

กิจการฮัจย ภายใตโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐ

ใหมีความเขมแข็ง ณ โรงแรมตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
  22. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผูประสงคจะ

เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 

10.00 น. ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดี

กรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตนใจ) เปนประธานในการประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผูประสงคจะเดินทางไปประกอบพิธี

ฮัจย ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ (ฮ.ศ.๑๔๓๗) พรอมดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทน

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีกรมการศาสนา เขารวมประชุม 

ณ หองประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

  23. กิจกรรมประกวดสวดโอเอวิหารราย เมื่อวันศุกรท่ี 9 ธันวาคม 2559 

เจาหนาท่ีกลุมพิธี กรมการศาสนา รวมปฏิบัติงานในการประกวดสวดโอเอ

วิหารราย ระดับช้ันประถมศึกษา ในงานเทิดพระเกียรติ “วันกรมสมเด็จ

พระปรมานุชิตชิโนรส” ประจําป 2559 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร 

   

  24. โครงการศาสนิกสัมพันธชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต เมื่อวันพุธท่ี 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒธรรม รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตนใจ) มอบหมายให ผูอํานวยการ

กลุมศาสนสัมพันธ  (นายวิเ ชียร อนันตศิริ รตน ) เปนประธานในงาน 

ศาสนิกสัมพันธ ๕ ศาสนา โดยมีผูแทนองคการท้ัง 5 ศาสนา จังหวัด

นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง ถวายสมณบริขารแกพระภิกษุ

สามเณรและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แกศาสนิกชนผูประสบภัย ณ ศาลา

ประชาคมหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอระโนด 

   



๓๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
  25. จัดงาน “พุทธธรรมคูวัฒนธรรมไทย ครั้งท่ี 3” เมื่อวันเสารท่ี ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๕๙ นายชนะกิจ คชชี ผูอํานวยการกลุมสงเสริมคุณธรรมแหงชาติไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนตัวแทนอธิบดี

กรมการศาสนาในการเปนประธานพิธีเปดงาน พุทธธรรมคูวัฒนธรรมไทย ครั้ง

ท่ี 3 โดยมี ผูนําชุมชน คณะครู นักเรียน จํานวน ๕๐๐ คน ณ ศูนยเผยแพร

ปฏิบัติธรรมอนุกูลสุทธิกิจ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

   

  26. จัดงาน “พุทธศาสนาวันอาทิตยสัมพันธจังหวัดลําพูน ครั้งท่ี 29” เมื่อวัน

อาทิตยท่ี 25 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผูตรวจราชการกระทรวง

วัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตนใจ) 

เปนประธานเปดงาน เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี และการมีสวนรวมในการ

เผยแผพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลาณ วัดพระธาตุหริภุญชัย

วรมหาวิหาร (โรงเรียนเมธีวุฒิกร) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

   

  ความสอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพ้ืนฐานและ

การพัฒนาความรู และการสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

 

   

 ๔.๘ อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพร

มรดกทางวัฒธรรม 

๑. โครงการสงเสริมเครือขายการดําเนินงานทางวัฒนธรรมโดยมีการจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตและการจําหนาย

สินคาทางวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย 

  ๑๖,๙๔๐,๐๐๐ 

  ๒. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือใหความรูดานวัฒนธรรม     



๓๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

๑) โครงการพัฒนาหอสมุดแหงชาติเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู ตลอดชีวิต โดยมี

การจัดกิจกรรมทางวิชาการดานหนังสือ โดยจัดนิทรรศการ ๑ ครั้ง ในเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๒) การจัดนิทรรศการเพ่ือการอนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒธรรม

ตั้งแตวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จํานวน ๓๐ ครั้ง 

โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดําเนินการ ดังน้ี 

 (๑) กระทรวงวัฒนธรรมรวมกับบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) 

จํากัด ดําเนินการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ๑ - ๔ พิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ หอศิลป โดยมี หมอมราชวงศเทพกมล เทวกุล (องคมนตรี) เปน

ประธานในพิธีเปดการแสดงนิทรรศการจิตรกรรมรวมสมัย พานาโซนิค ครั้งท่ี 

๑๘ ซึ่งดําเนินการตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน เปนปท่ี ๑๘ ภายใตแนวความคิด 

“เพ่ือความสุขของมวลมนุษยชาติ” เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 

๑๕.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

 (๒) จัดนิทรรศการถาวรศูนยบริการนักทองเท่ียวเวียงกุมกาม มีพิธีเปดเมื่อ

วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตําบลทาวังตาล อําเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเปนประธาน พรอมดวย      

นายสุพจน พรหมมาโนช ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี ๘ เชียงใหม และปลัด

จังหวัดเชียงใหม เขารวมพิธี พรอมท้ังมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโบราณสถาน

ในเวียงกุมกาม โดยอธิบดีกรมศิลปากร ไดมอบนโยบายแนวทางการบริหาร

จัดการการอนุรักษโบราณสถานใหแกผูท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 

๓) จัดกิจกรรมเผยแพรองคความรูและสนับสนุนการเรียนรูวัฒนธรรม 

(๑) จัดสัมมนาวิชาการ ดานการอนุรักษ เรื่อง "การอนุรักษและพัฒนาอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ชิโน - โปรตุกีส" ระหวางวันท่ี ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุม

โรงแรมในยางบีชรีสอรท แอนด สปา ตําบลสาคู อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

(๒) จัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพรความรูสูประชาชน ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ การ

บรรยายและสักการะ พระบรมสารีริกธาตุรอบพิเศษ เรื่อง “เหนือฟาใตหลา 

พระบรมสารีริกธาตุ” เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - 

๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

๔) จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมใหกับประชาชน 

(๑) จัดกิจกรรมรวมสืบสานตํานานเสือเมืองสุพรรณ โดยนําเรื่องราว ๓ เสือ 

ไดแก เสือใบ เสือฝาย และเสือมเหศวร มาจัดนิทรรศการสะทอนใหเห็น

บานเมืองสุพรรณบุรีในยุคหน่ึงท่ีเปนยุคเสือ และการเสวนาเลาขานตํานาน 

๓ เสือ ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

สุพรรณบุร ี

(๒) ข้ึนทะเบียนมรดกภาพยนตรของชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ เน่ืองในวัน

อนุรักษภาพยนตรไทย พรอมท้ังลงนามในใบประกาศข้ึนทะเบียน เมื่อวันท่ี ๔ 

ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอภาพยนตร (องคการมหาชน) จังหวัดนครปฐม   

(๓) จัดกิจกรรม “ลายลักษณวรรณศิลป รุนท่ี ๒” ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  

โดยมีบุคลากรดานการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ 

เขาอบรม รวม ๖๒ คน 

(๔) จัดงานสงกรานตอาเซียน รวมกับ บริษัทเอกชน หนวยงานราชการและ

ประชาชนในพ้ืนท่ี จังหวัดสระแกว จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษและเผยแพร

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต โดยกิจกรรมประกอบดวย การสาธิตประเพณี

สงกรานต ๔ ภาค การจัดนิทรรศการ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 



๓๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(๕) จัดโครงการเผยแพรความรูสูประชาชน ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เรื่อง “นครเชียง

ตุง... สูรัฐฉาน”เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.     

ณ หองประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร     

มีผูเขารวมกิจกรรมกวา ๑๗๐ คน 

(๖) จัดงานเปดบานนายชวง  มูลพินิจ ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป 

(จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ บานเลขท่ี ๗๙/๖๒๙ – ๖๓๐ หมูบาน

ธารารมณ ซอย ๘/๑๐ ถนนรามคําแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร       

เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสําหรับผูท่ีสนใจงานศิลปะ 

เขาชมและศึกษาผลงานอันเปนเอกลักษณของนายชวง  มูลพินิจ 

(๗) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ “บูรพศิลปน พุทธศักราช ๒๕๕๙”      

เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพ่ือรวบรวมประวัติ ผลงานอันทรงคุณคาของ

เหลาบูรพศิลปนอยางเปนระบบ ท้ังยังเปนการแสดงความกตัญูกตเวทิตา    

ตอบูรพศิลปน โดยในป ๒๕๕๙ มีศิลปนผูลวงลับท่ีไดรับการยกยองเปน      

บูรพศิลปน จํานวน ๒๔๑ คน แบงเปนสาขาวรรณศิลป ๔๙ คน สาขา

ทัศนศิลป ๕๕ คน และสาขาศิลปะการแสดง ๑๓๗ คน 

(๘) จัดงานเชิดชูสถานศึกษาดีเดนทางวัฒนธรรม ดานดนตรีไทยและดนตรี

พ้ืนบาน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พรอมมอบโลยกยองสถาบันศึกษาระดับเขต

กรุงเทพมหานคร ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙ โดยมี ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม (นางฉวีรัตน  เกษตร

สุนทร) เปนประธาน 

(๙) จัดมหกรรมพิพิธภัณฑไทย ๒๕๕๙ “อัศจรรยพิพิธภัณฑไทย” (Thailand 

Museum Expo 2016 – Amazing Thai Museum) เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน 



๓๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

๒๕๕๙ ณ พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ พระนคร โดยกิจกรรมประกอบดวย การ

เสวนา เรื่อง “เก็บเพราะรัก” กิจกรรมโชวของสะสมล้ําคา จัดนิทรรศการของ

ดมีาอวด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต จัดเสวนาเรื่อง “มนตเสนห...พิพิธภัณฑ” 

การเสวนา เรื่อง “คิดถึง (พิพิธภัณฑ) วิทยา” จัดเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมการ

ออกแบบและจัดแสดงพิพิธภัณฑ” 

(๑๐) มอบรางวัลผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทยและมอบโลเกียรติคุณหมูบาน

วัฒนธรรมสรางสรรค รวมกวา ๖๔ รางวัล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม (นายวีระ  โรจนพจนรัตน) เพ่ือเปนกําลังใจและขับเคลื่อนงาน      

ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ หองเมจิก ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

(๑๑) จัดงาน “รําลึกถึงคุณูปการศิลปนแหงชาติ : ประภัสสร เสวิกุล” เมื่อ

วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

เพ่ือเผยแพรผลงานของ นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปนแหงชาติ สาขา

วรรณศิลป พุทธศักราช ๒๕๕๔ และมอบรางวัลยกยอง การสรางสรรคผลงาน

ดานศิลปวัฒนธรรม จากแรงบันดาลใจของศิลปนแหงชาติใหกับเยาวชนและ

ผูสนใจ 

(๑๒) นําผลงานศิลปะของผูอบรม และผลงานศิลปะนักเรียนนักศึกษามาจัด

แสดง และมีพิธีมอบวุฒิบัตรผูผานการอบรม และเกียรติบัตรนักเรียนท่ีไดรับ

รางวัล ระหวางวันท่ี ๔ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลปศรีธรรมราช 

วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เปนประธานในพีธีเปดจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ท้ังหมด ๒๐๐ คน 

๖) การบริการวิชาการและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 



๔๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(๑) โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ดานศิลปวัฒนธรรม ๓ ครั้ง       

โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดโครงการบริการวิชาการใหกับโรงเรียน       

สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี        

โดยถายทอดการแสดง จํานวน ๒ ชุด ไดแก ระบํายองหงิด และระบําชุดไทย      

พระราชนิยม เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒       

ในพระราชูปถัมภพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

(๒) โครงการสอนศิลปะเด็กพิการและผูดอยโอกาส ๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ 

และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  

(๓) โครงการศลิปนแหงชาติสัญจร : กิจกรรมศิลปนแหงชาติสัญจร ป ๒๕๕๙ 

ถายทอดงานศิลปสูเยาวชน ภาคกลางตอนบน จังหวัดพิจิตร โดยความรวมมือ

กับสถาบันการศึกษา ศิลปนแหงชาติและศิลปนพ้ืนบาน รวมท้ังจัดกิจกรรม

ทางวิชาการ ในชวงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยมีผูสนใจเขารวมกิจกรรมไมนอย

กวา ๕๐๐ คน 

(๔) จัดพิธีไหวครู ดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย ประจําป ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต ชูโชติ) เปนประธาน 

ณ โรงละครแหงชาติ กรุงเทพมหานคร 

(๕) กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับ บริษัทไอคอนสยาม จํากัด ลงนามในบันทึก

ขอตกลงความรวมมือวาดวยการสงเสริมเผยแพรคุณคาศิลปะและวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาใหมีการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ประกอบดวย

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ภายใน “ไอคอน สยาม เฮอริเทจ มิวเซียม” 

(ICONSIAM Heritage Museum) พิพิธภัณฑระดับโลกแหงแรกของประเทศ

ไทย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจพจนรัตน) เปน



๔๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ประธาน พรอมท้ังจัดกิจกรรมเสวนาในหัวขอ “ประชารัฐกับการบริหารจัดการ

มรดกวัฒนธรรม : กรณีศึกษาไอคอนสยาม” เมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

(๖) จัดโครงการบริการความรูสูชุมชนพัฒนาเครอืขายหองสมดุกิจกรรมนําอาน

ของหอสมุดแหงชาติ ระหวางวันท่ี ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุด

แหงชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจาสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 

จังหวัดนครพนม มีครูบรรณารักษ นักเรียน เขารวมกิจกรรม จํานวน ๑๕๐ คน 

(๗) จัดการแสดงในงานเทศกาลไทยในกลุมประเทศนอรดิก ๔ แหง ระหวาง

วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานเอกอัครราชทูต       

กรุงสตอกโฮลม สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลชิงกิ สถานเอกอัครราชทูต          

กรุงโคเปนเฮเกนและสถานเอกอัครราชทูต กรุงออสโล เ พ่ือเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมของไทย สูสายตามอารยประเทศ 

๗) จัดโครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู”  

- สัมผัสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเมืองสุพรรณ เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙                 

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  สุพรรณบุรี  โดยมีการบรรยายในหัวขอ 

“วัฒนธรรมควบคูธรรมมะกับพระมหาสมปอง” 

- มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย นครชัยบุรินทร : ปรางคครบุรี เมื่อวันท่ี ๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณโบราณสถานปรางคครบุรีและโรงเรียนบานครบุรี 

(นครธรรมโฆษิต) จังหวัดนครราชสีมา 

- จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู” นําเด็กและเยาวชนเขาชมและศึกษา

เรียนรูในแหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๑ ตุลาคม 



๔๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

๒๕๕๙ โดยมีเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม จํานวน ๙๒,๐๗๔ คน 

๘) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 

  (๑) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ วาดวยการอนุรักษโบราณสถาน

อิฐในแหลงมรดกโลก (International Symposium on the Conservation 

of Brick Monuments at World Heritage Sites) ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  (๒) จัดสัมมนาสงเสริมการใชงานระบบ National Single Window (NSW) 

การบริการเช่ือมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สําหรับการนําเขา 

สงออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หองบอลรูม A 

โรงแรมอมารี วอเตอรเกต กรงุเทพฯ 

  (๓) จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “๒๕๐ ป แหงการสถาปนากรุงธนบุรีศรี

มหาสมุท” เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.         

ณ หองประชุมอาคารดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร         

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรไทยสมัยธนบุรี โดยมีนักวิชาการ         

ครู อาจารย นักศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนท่ัวไป เขารวมการเสวนาเปน

จํานวนมาก 

  ๓. การจัดพิมพหนังสือดานศิลปวัฒนธรรม 

- จัดพิมพหนังสือ “นิราศหนองคาย” แตงโดยนายทิม  สุขยางค  

(หลวงพัฒนพงศภักดี) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๘ และจัดงานแถลงขาวเปดตัว

หนังสือ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 

- จัดทําหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปญญา” โดยจัดงานแถลงขาว

เปดตัวหนังสือ เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีวาการ

   



๔๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจนพจนรัตน  ) เปนประธานในพิธี            

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกาญจนาภิเษก คลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี 

  ๔. โครงการปกปองมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม : กิจกรรมวันมวยไทย    

ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  

   

  ๕. จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสูสถานศึกษา ๒ ครั้ง    

  ๖. เปดพ้ืนท่ีถนนสายวัฒนธรรม ๘ แหง โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ดําเนินการ ๓ แหง ไดแก 

(๑) จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม "ประแส สรางสุข" เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานกีฬาสวนสุขภาพ (กงลิเผยเฉียว) ตําบล

ปากนํ้าประแส อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยจะเปดทุกวันศุกร เสาร และ

อาทิตย ตนเดือน ตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จนถึงเดือนกันยายน 

๒๕๕๙ 

(๒) จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมกะทู ครั้งท่ี ๘ ณ เวทีกลาง บริเวณหนา

เทศบาลเมืองกะทู ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต เมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๘.๓๐ น. เพ่ือสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของทองถ่ินเพ่ิมรายไดการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของทองถ่ิน  

(๓) จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

ณ จังหวัดนนทบุรี  

   

  ๗. จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเพ่ือสนับสนุนและ

สงเสริมวัฒนธรรม ๒๘ ครั้ง ระหวางเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไดแก จัดงาน “ลอยกระทง รักษนํ้า 

รักวัฒนธรรม” ณ บริ เวณลานกิจกรรม เ ชิงสะพานพระราม ๘ 

   



๔๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เปนประธาน 

  ๘. โครงการสงเสริมการสรางสรรคศิลปะวัฒนธรรมรวมสมัยเพ่ือการทองเท่ียว 

: ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) โดยเปนการเปดพ้ืนท่ีและสนับสนุนใหศิลปน

ไดมีพ้ืนท่ีในการจําหนายสินคาจัดกิจกรรมทุกเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 

๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน มีผูเขารวมชมงาน    

ครั้งละไมนอยกวา ๓,๐๐๐ คน 

   

  ๙. การบูรณะโบราณสถานของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยไดมีการ

บูรณะโบราณสถานท่ีสําคญั ๑๗ แหง 

   

  ๑๐. การดําเนินการเก่ียวกับพิพิธภัณฑ 

- โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑมรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนยการเรียนรูอัลกุ

รอาน เพ่ือดําเนินการอนุรักษโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทคัมภีรอัลกุรอาน        

ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา จังหวัดนราธิวาส เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- จัดโครงการเครือขายพิพิธภัณฑทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ปท่ี 

๔ ระหวางวันท่ี ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดจองกลาง อําเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและใหคําปรึกษาชวยเหลือในดานตางๆ 

โดยเฉพาะดานการอนุรักษโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑวิทยา 

   

  ๑๑. โครงการศูนยบันดาลไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยกลางในการให

คาํแนะนํา พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค และการนําทุน

ทางวัฒนธรรมมาสรางรายไดโดยเปดใหประชาชนเขาชมนวัตกรรมการ

ออกแบบของท่ีระลึกเพ่ือการทองเท่ียว สินคาฝากไทย การจัดนิทรรศการสี

   



๔๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ไทยโทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเปนตน ปจจุบันมีการจัดตั้งศูนยฯ ๓ แหง 

ไดแก ณ บริเวณช้ัน ๓ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน จังหวัดราชบุรีและจังหวัด

เชียงราย 

  ๑๒. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานหมูบานวัฒนธรรมสรางสรรค เพ่ืออบรม

ผูนําหมูบานวัฒนธรรมสรางสรรค และนักวิชาการวัฒนธรรม ในการสงเสริมให

มีการฟนฟู อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน สามารถนําทุนทาง

วัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และเปนการบูรณาการสรางการมีสวน

รวมของประชาชนและหนวยงานทุกภาคสวน โดยมีการจัดอบรม ในป ๒๕๕๙ 

จํานวน ๒ หลักสูตร มีผูเขารวมครั้งละ ๕๐๐ คน 

   

  ๑๓. การผลักดันพระราชบัญญัตดิานวัฒนธรรม 

- การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๔ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรใหราง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 

ประกาศใช เปนกฎหมาย ซึ่ งปจจุ บัน  สนช .  นํ าร างพรบ .  เสนอตอ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือนําทูลเกลาฯ เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย เพ่ือประกาศใช

บังคับเปนกฎหมายตอไป 

- พระบาทสมเด็จพระ เจ าอยู หั ว  ทรงลงพระปรมาภิ ไธย เมื่ อ วัน ท่ี                      

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดก   

ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

   

  ๑๔. กระทรวงวัฒนธรรม แตงตั้งนางสาวรัชนก  อินทนนท (นองเมย) นักกีฬา

แบดมินตันแชมปโลก เปนทูตวัฒนธรรม และไดมอบโลทูตวัฒนธรรมพรอมชุด

   



๔๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

แตงกายผาไทยใหกับทูตวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอง

ดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  

  ๑๕. ดําเนินการยกรางกฎหมายลําดับรอง ของพระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังน้ี 

(๑) ยกรางประกาศเก่ียวกับการกําหนดลักษณะของมรดกภูมิปญญาทาง

วัฒนธรรม (มาตรา ๑๐ (๓)) 

(๒) ยกรางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑการจัดทํารายการเบ้ืองตนมรดกภูมิ

ปญญาทางวัฒนธรรม (มาตรา ๑๐ (๔)) 

(๓) ยกรางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองตามมาตรา ๒๑ (มาตรา ๑๐ (๕)) 

(๔) ยกรางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกรายการเบ้ืองตน

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมเพ่ือข้ึนบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม 

(มาตรา ๑๐ (๖)) 

(๕) ยกรางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑและมาตรการเก่ียวกับการสงเสริมและ

รักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม (มาตรา ๑๐ (๘)) 

   

  16. จัดงาน Thailand friendy Design Expo 2016 “อารยสถาปตย และ

นวัตกรรมสุขภาพเพ่ือคนท้ังมวล” เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 

2559 โดยมีกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ และใหความรูเก่ียวกับสื่อสําหรับ

คนพิการ การรณรงคอารยสถาปตยในศาสนสถาน การตูนเมืองนิรมิตแหงจิต

ตนคร และเกมคุณธรรมแอนิเมช่ันออนไลน Race for Good  

ว่ิงคุณธรรม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)  

เปนประธานในงาน ณ ฮอลล 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยวันท่ี 1 ธันวาคม 

2559 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจนพจนรัตน ) 

   



๔๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายปรารพ เหลาวานิช) 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ ศิริ) พรอมดวยเครือขายคนพิการ 

นําโดย นายกฤษนะ ละไล เดินชมบูธการแสดงผลงานและมอบประกาศเกียรติ

คณุยกยองเปนสถานท่ีอารยสถาปตยแหงป 2559 โดยประเภท “ศาสนสถาน 

Friendly Design” มีวัดไดรับรางวัลดังกลาว จํานวน 4 วัด ไดแก 

1. วัดบางไผ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี 

2. วัดคลองหน่ึงแกวนิมิต จ.ปทุมธานี 

3. วัดสระลงเรือ จ.กาญจนบุรี  

4. วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎรธานี 
  17. จัดนิทรรศการ ๒๕ ป มรดกสุโขทัย เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๒๕ ป มรดก

โลกเมืองประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร วันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  

เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย โดยมีนาย

อนันต ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการ ๒๕ ป 

มรดกสุโขทัย พรอมดวยนางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผูอํานวยการสํานักศิลปากร

ท่ี ๖ สุโขทัย กลาวรายงาน และคุณสิริกิตยา มหิดล เจนเชน รวมในพิธีเปด

นิทรรศการ ๒๕ ป มรดกโลกสุโขทัย พรอมชมการแสดงชุดระบํามรดกโลก 

และกิจกรรม “ชมแสงสีโบราณสถาน ยลอุทยานฯ ยามค่ําคืน” ณ วัดมหาธาตุ           

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๒๕ ป มรดกโลกเมือง

ประวัติศาสตรสุโขทัยและเมืองบริวาร กิจกรรม ๒ กิจกรรม        

๑. นิทรรศการช่ัวคราว “๒๕ ปมรดกโลกสุโขทัย” ในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม 

๒๕๕๙ - ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณดงตาล ตรงขามวัดมหาธาตุ อุทยาน

ประวัติศาสตรสุโขทัย   

๒. กิจกรรมชมแสงสี โบราณสถาน ยลอุทยานยามค่ําคืน ในวันท่ี ๓ ธันวาคม 

   



๔๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

๒๕๕๙ - ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ 

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย เปดใหชมฟรี 

  18. โครงการสัมมนาก่ึงศตวรรษความกาวหนาการศึกษาทางโบราณคดีและ

ประวัติศาสตรสุโขทัย เมื่อวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร รีสอรท แอนด สปา จังหวัดสุโขทัย โดยมีนาย

อนันต ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปนประธานในพิธีเปด และบรรยายพิเศษ 

เรื่อง ความสําคัญของสุโขทัยในประวัติศาสตรชาติไทยและบทบาทของกรม

ศิลปากรในการอนุรักษและพัฒนาโบราณสถาน โดยมีนายวรนิติ์ มุตตาหารัช 

รองผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย กลาวตอนรับ และนางสาวดวงกมล ยุทธเสรี 

ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี ๖ สุโขทัย กลาวรายงาน นอกจากน้ีฟงการ

บรรยาย เรื่อง ก่ึงศตวรรษ การศึกษาโบราณคดีและ ประวัติศาสตรสุโขทัย 

โดยนายพิเศษ เจียจันทรพงศ ผูทรงคุณวุฒิดานโบราณคดี และศาสตราจารย

พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการอิสระ เรื่อง เมืองโบราณในอาณาจักร

สุโขทัย การสัมมนาครั้งน้ีจัดในวันท่ี ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีผูเขา         

รวมประมาณ ๑๘๐ คน อาทิ นักโบราณคดี ภัณฑารักษ ผูบริหารจาก

หนวยงานตางๆ ของกรมศิลปากรท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมพูน

องคความรู ทางวิชาการในการศึกษาทางประวัติศาสตรและโบราณคดีสมัย

สุโขทัยนําเสนอผลงานทางวิชาการ ท่ีเปนความกาวหนาและองคความรูใหมท่ี

ไดจากแหลงขุดคน ขุดแตงทางโบราณคดีใหมๆ ท่ีจะตอยอดและแสดงถึงความ

งดความทางวิชาการสุโขทัยศึกษาตอไป  

   

  ความสอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

มีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกลไกประชารัฐประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยง

   



๔๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคมท้ัง ๓ สวน 

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ และสอดคลองกับ

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการดึงดูดการลงทุน

และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ การสงเสริมการทองเท่ียว 

การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาความรูรวมถึงการสรางรายไดและกระตุน 

การใชจายของประเทศ 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของ

ประเทศเพ่ือนบานและสรางสรรค

งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล

ฯ 

๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการอ่ืนๆ การอบรม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน

และสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากลฯ ระหวางเดือนกันยายน 

๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ จํานวน ๕ ครั้ง 

   

  ๒. โครงการเยาวชนรวมสมัยบ๊ิกแบนดสูอาเซียน เพ่ือสรางพ้ืนท่ี หรือเปนเวที

สําหรับเยาวชนไดแสดงออก ตามความสามารถและความถนัด อันเปนชองทาง

หน่ึงของการเตรียมเยาวชนท่ีมีคุณภาพและศักยภาพเพ่ือกาวเขาสูความเปน

ประชาคมอาเซียนในอนาคต  

- ป ๒๕๕๘ จัดกิจกรรม จํานวน ๔ รุน 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

  ๓. กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับ สมาพันธสมาคมภาพยนตรแหงชาต ิจัดงาน

เทศกาลภาพยนตรอาเซียนแหงกรงุเทพมหานคร ๒๕๕๘ (Bangkok ASEAN 

Film Festival ๒๐๑๕) ในสวนกลางและสวนภูมิภาค ๔ จังหวัด 

(กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน และสรุาษฎรธานี) 

   

  ๔. สงเสริมและพัฒนางานเรขศิลป “ชนชาง กราฟค : Graphic Design 

Battle” สนามประลองยุทธกราฟกดีไซน ระหวางวันท่ี ๒๔ ตุลาคม – ๒๙ 

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 



๕๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน และสตูดิโออมรินทรทีวี 

โดยท่ีบรรยากาศในการแขงขัน จะนํามาเผยแพรในรายการ “ชนชาง กราฟค : 

Graphic Design Battle” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา ๑๘.๒๐ น.      

หลังรายการเดินหนาประเทศไทยทางชอง Amarin TV ๓๔/๔๔ จํานวน ๔

ตอน ระหวางวันท่ี ๓ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  ๕. จัดกิจกรรมเสริมสรางสุนทรียะและการเรียนรูภาษาอาเซียน ๗๑ ครั้ง    

โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ ประกอบดวย  

- ภาษาอังกฤษระดับกลาง จํานวน ๗ ครั้ง 

- ภาษาเขมร ระดับตน จํานวน ๕ ครั้ง 

   

  ๖. โครงการคายเยาวชนสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัย ป ๒๕๕๙ (รุนท่ี ๗) 

จัดกิจกรรมการนําผลงานศิลปะรวมสมัยจากโครงการคายเยาวชนสรางสรรค

ผลงานศิลปะรวมสมัยตั้งแต รุนท่ี ๑ – ๗ ไปรวมจัดนิทรรศการ Asia 

Contemporary Art Buyer ๒๐๑๖ จํานวน ๒๓ ผลงาน 

   

  ๗. Thai Youth Choir 

- คดัเลอืกเยาวชนไทยอายุไมเกิน ๒๕ ป เขาเปนสมาชิกคณะนักรองประสาน

เสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) หรือ TYC ประจําป ๒๕๕๙ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือวางรากฐานและเปนตนแบบในการพัฒนาเยาวชนไทยท่ีมี

ความสามารถดานดนตรีเปนนักรองประสานเสียงอยางถูกวิธีและมาตรฐาน 

โดยสามารถไดรางวัล ในการแขงขันนักรองประสานเสียงชิงแชมปโลก ครั้งท่ี 

๙ “World Choir Games ๒๐๑๖ Sochi” เมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

จากสองสาขา ไดแก สาขา Equal Voices และสาขา บทเพลงศาสนา Musica 

Sacara with accompaniment โดยเมื่อวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ไดจัด

   



๕๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

งานแถลงขาวการแสดงขับรองประสานเสียง และงานเลี้ยงแสดงความยินดี         

ณ หองนิทรรศการหมุนเวียน ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย  

- มอบเงินรางวัลสนับสนุนและโลเกียรติคุณพรอมดวยเกียรติบัตรใหแกคณะ

นักรองประสานเสียงเยาวชนไทย Thai Youth Choi (TYC) และคณะเยาวชน

ท่ีไดรับรางวัลจากเวที World Championships of Performing Arts ๒๐๑๖ 

ในงานแสดงความยินดีแกบุคคลท่ีทําคุณประโยชนและสรางช่ือเสียงใหแก

ประเทศชาติทางดานศิลปวัฒนธรรม เมื่อ วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๕๙              

ณ หอประชุมเล็ก ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

(พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เปนประธาน 

  ๘. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศาสตราจารย ดร.อภินันท โปษยานนท) และ

คณะเจาหนาท่ีกระทรวงวัฒนธรรม เขาพบ Mr. Tsuchiya ผูจัดการดานการ

ตางประเทศ พิพิธภัณฑศิลปะโมริ (Mori Art Museum) กรุงโตเก่ียว ประเทศ

ญี่ปุน เพ่ือหารือการบริหารจัดการหอศิลปรวมสมัย และเยี่ยมชมคลังและ       

การจัดการผลงานศิลปะของพิพิธภัณฑ เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

   

  ๙. เปดตัวหนังสือ “บุหลันวรรณกรรม” เมื่อวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอง

ออดิทอเรียม หอศิลปรวมสมัย ราชดําเนิน ซึ่งเปนหนังสือท่ีรวมเรื่องสั้นและ

บทกวีของนักเขียนไทยและอินโดนีเซีย จัดพิมพ ๓ ภาษาในเลมเดียวกัน (ไทย-

อังกฤษ-อินโดนีเซีย) มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๑๐๐ คน 

   

  10. การจัดการเรียนการสอนดานศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ได

มีการจัดการเรียนการสอนดานศิลปวัฒนธรรมใหแกนักเรียน นักศึกษาของ

สถาบันฯ ในดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป และทัศนศิลป ระดับพ้ืนฐาน

   



๕๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

วิชาชีพ ถึงวิชาชีพช้ันสูง เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนความรู การเรียนรู ปลูก

จิตสํานึก และเผยแพร ศิลปวัฒนธรรม ใหสืบตอไป โดยในเดือนธันวาคม 

2559 ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาทางดานการจัดการ

เรียนการสอนของสถาบันฯ ดังน้ี 

     - วันท่ี 7 – 9 และ 22 - 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไมดา ทวารวดี แก

รนด อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จัดโครงการ

อบรมการจัดการเรียนการสอนและทําวิจัยในช้ันเรียนแบบ Active Learning 

และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน โดยรับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี และ รศ.ดร.ปรีชา 

กอเจริญ ใหความรูในเรื่อง Active Learning for 21 Century Tool and 

Implementation  (การเรียนรูแบบแอ็คทีฟสําหรับศตวรรษท่ี 21 เครื่องมือ

และวิธีดําเนินงาน) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ตาม

นโยบายของรัฐบาล ดานการจัดการเรียนการสอน ประเทศไทย 4.0 

  ความสอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ ท้ัง ๓ ระดับ  

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการยกระดับนวัตกรรม 

การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ การสงเสริม 

SME & START UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐ การสงเสริมการทองเท่ียว & MICE การสงเสริมสงออกและ        

การลงทุนตางประเทศการศึกษาพ้ืนฐาน และการพัฒนาความรูและการสราง

   



๕๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

รายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

 ๔.๑๐ ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ี

ดี ร วม ท้ั งส นับส นุนการผลิ ตสื่ อ

คุณภาพเพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะให

เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาส

แสดงออกอยางสรางสรรค 

๑. โครงการเด็กไทยกับไอที ป ๓ (๒๕๕๘) เปนการปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน

รูเทาทันสื่อ เพ่ือสรางภูมิคุมกันในการเลือกรับ และปรับใชสื่อไอทีใหเกิด

ประโยชนกับตนเองและสวนรวม รวมถึงสรางความตระหนักใหผูปกครองถึง

ผลกระทบของสื่อไอทีท่ีมีตอเด็ก เพ่ือใหสามารถดูแลและปกปองบุตรหลานให

หางไกลจากสื่อไอทีท่ีเปนภัยได ดําเนินการกิจกรรมอยางตอเน่ืองเปนปท่ี ๓ 

ผูเขารวมกิจกรรมแตละครั้งไมนอยกวา ๔,๐๐๐ คน 

  ๔,๗๗๐,๐๐๐ 

  ๒. จัดการอบรมตางๆ/กิจกรรมคาย เพ่ือปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี  

ระหวางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๙ จํานวน ๒๖ กิจกรรม โดยใน

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดโครงการคายเยาวชนเศรษฐกิจสรางสรรคดิจิตอล

อารต (รักบานเกิดตอบแทนคุณแผนดิน) โดยจัดเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีพัฒนานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ในชวงปดภาคเรียนเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๒๙ 

ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนยวิชาการและนันทนาการเซนตคาเบรี

ยล จังหวัดนนทนบุรี มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๓๒๐ คน 

   

 

  ๓. จัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดนิทรรศการ จัดเวทีเสวนาจัดประกวด           

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือการปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี ๑๗ ครั้ง 

   

  ๔. เปดศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือ

เปนการบูรณาการกระบวนการจัดการพ้ืนท่ีบริเวณศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศ

ไทยใหเปนแหลงเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย ดานศิลปะการแสดง ดานทัศนศิลปและ

ดานหัตถศิลป/หัตถกรรม ประกอบดวย การรองเพลงฉอย การฝกอบรมการ

  ๒,๗๖๔,๕๐๐.- 



๕๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

เตนลีลาศ การฝกอบรมการวาดภาพดวยสีนํ้ากับศิลปนแหงชาติ อบรมการรอง

ลิเก เปนตน 

๑) เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดําเนินการอบรม ๑๘ ครั้ง 

๒) เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ ดําเนินการอบรม ๑๕ ครั้ง 

๓) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ดําเนินการอบรม ๑๔ ครั้ง 

๔) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ดําเนินการอบรม ๔๒ ครั้ง 

๕) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ดําเนินการอบรม ๑๖ ครั้ง 

  ๕. การดําเนินงานดานการเฝาระวังทางวัฒนธรรม เปาหมายเพ่ือเฝาระวัง

สภาพปญหาความเบ่ียงเบนทางสังคมและหาแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ดําเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจและสรางภูมิคุมกันให

สังคมเกิดความตระหนักและรวมกันรับผิดชอบวัฒนธรรมดวยกัน โดยรับ

เรื่องราวรองเรียนรองทุกขผานหมายเลข ๑๗๖๕  

- ยื่นหนังสือบริษัทกรังดปรีซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) เพ่ือขอความ

รวมมือกํากับดูแลการแตงกายพริตตี้ในงาน Motor Show ๒๐๑๖ เมื่อวันท่ี 

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัทกรังดปรีซฯ 

   

  ๖. โครงการ ณ สยาม เปนการเปดพ้ืนท่ีสรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน”       

ณ สยาม” โดยกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน อยูภายใตแนวคิด  เด็กคิด เด็กทํา  

เด็กนําเสนอ โดยไดใชพ้ืนท่ีใจกลางกรุงเทพมหานคร คือ อาคารศูนยการคา 

สยามสแควรวัน ในบริเวณสยามสแควร ซึ่งจะจัดข้ึนทุกวันเสาร และอาทิตย

สัปดาหท่ี ๑ และ ๓ ของเดือนเรื่อยไป ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

กิจกรรมจะมีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละสัปดาห โดยเปดโอกาส

ใหเด็กและเยาวชนอายุไมเกิน ๒๕ ปสมัครเขามารวมคิด รวมทํารวมนําเสนอ 

  ๕,๗๗๐,๐๐๐ 



๕๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

เพ่ือใหพ้ืนท่ี “ณ สยาม” เปนพ้ืนท่ีสําหรับเด็กและเยาวชนอยางแทจริง 

ดําเนินการ ๓ ระยะ โดย ระยะท่ี ๑ ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘  

      ระยะท่ี ๒ ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘ 

      ระยะท่ี ๓ ระหวางเดือนกุมภาพันธ – เมษายน ๒๕๕๙ 

  ๗. เทศกาลศิลปะแหงกรุงเทพ The ๑st Bangkok Art Festival (BAF) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เสริมสรางความรูความ

เขาใจ   ในงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยใหแกเดก็ เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

ระหวางวันท่ี ๑๙ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหนาหอศิลป

รวมสมัยราชดําเนิน (ยกเวนชวงเทศกาลสงกรานต วันท่ี ๑๖ -๑๗ เมษายน 

๒๕๕๙) กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การแสดงรวมสมัย / การแสดง

อาเซียน /Street Show การแสดงดนตรีรวมสมัย / การสาธิตงานศิลปะรวม

สมัย / Art Market  การเปดพ้ืนท่ีจําหนายผลงานศิลปะรวมสมัยของศิลปน

และเครือขาย 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 

  ๘. โครงการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู นําเยาวชนสูพิพิธภัณฑ”  

๑) ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ พระท่ีน่ังอิศรา

วินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก  

ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)  เปนประธานในพิธี  

๒) ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ณ พระท่ี

น่ังอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร โดยมีผูชวยรัฐมนตรี

ประจํากระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมศิลปากร คณะเด็กและเยาวชนผูพิการ 

เขารวมกิจกรรม 

๓) จัดโครงการเสริมสรางพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนแหลงการเรียนรูตลอด

   



๕๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ชีวิต ภายใตกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู นําเยาวชนสูพิพิธภัณฑ" เมื่อ

วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ 

จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหนาสวนราชการและเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรม 

๔) นําเยาวชนสูพิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี ในหัวขอ “ประวัติศาสตร      

สรรสราง พิพิธภัณฑสรางสรรค กิจกรรมพาเพลิน” เมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ปราจีนบุรี โดยกิจกรรมเปนการบรรยาย

ความรูดานปะวัติศาสตร ดานโบราณคดีของจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือใหเยาวชน

ไดเรียนรูความเปนมาของทองถ่ิน ตลอดจนรวมกันอนุรักษมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีผูเขารวมกิจกรรมกวา ๓๐๐ คน 

  ๙. รวมงาน Bangkok Entertainment Week ๒๐๑๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน 

๒๕๕๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนความรวมมือของ

หนวยงานภาครัฐ ๗ แหง (๗G) และภาคเอกชน ๔ แหง (๔E) ซึ่งมีงาน 

Thailand Creative Showcase ท่ีกระทรวงวัฒนธรรมจัดข้ึน กิจกรรม

ประกอบดวย การจัดแสดงผลงานการออกแบบคาแรกเตอรของ ๖ ผูออกแบบ

ท่ีเขารวมโครงการ Character Licensing Showcase พรอมพ้ืนท่ีสําหรับ

ถายภาพของแตละคาแรกเตอร การจัดแสดงผลงานการออกแบบคาแรกเตอร 

ฝมือคนไทยท่ีสามารถพัฒนาจนปราฎอยูในสื่อ Online ตางๆ และเปนท่ีนิยม

อยางแพรหลายนิทรรศการประวัติศาสตรแอนิเมช่ันของไทยและท่ัวโลก การ

จัดแสดงผลงานการประกวดคลิปวีดิโอ “เด็กไทยกับไอที” ศูนยดึงสติ 

Interactive Exhibition Design 

 

   

  ๑๐. จัดการเรียน การสอนดานศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    



๕๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

กระทรวงวัฒนธรรม เปดสอนนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลปและทัศนศิลป 

ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนความรู การ

เรียนรู ปลูกจิตสํานึก และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมสืบตอไป โดยมีการจัดตั้ง

วิทยาลัยนาฏศิลปท่ัวประเทศ จํานวน ๑๒ แหง 

  ๑๑. โครงการสรางคนดีสูสังคม 

- โครงการสรางคนดีสูสังคม : คายคุณธรรมสําหรับเยาวชน ระหวางวันท่ี ๑๙ 

– ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๑๒๐ คน ณ พุทธสถาน

ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม 

- ดําเนินโครงการสรางคนดีสูสังคม : คายคุณธรรมสําหรับเยาวชน ระหวาง

วันท่ี ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 

๑๒๐ คน 

- ดําเนินโครงการสรางคนดีสูสังคม : คายคุณธรรมสําหรับเยาวชน ครั้งท่ี ๗/

๒๕๕๙ ระหวางวันท่ี  ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนยกลางปฏิบัติ

ธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมนฑล 

จังหวัดนครปฐม โดยรวมกับวัดยานนาวาและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

   

  ๑๒. การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 

- วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลงพ้ืนท่ีเตรียมความพรอมการประชุมกลุมยอย         

การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนากิจกรรมชุมชน

คุณธรรม ณ วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี 

- วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เขาเยี่ยมชนชุมชนคุณธรรมมัสยิดชอฟา             

การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมดวยพลังบรม (บาน โรงเรียน มัสยิด) และศึกษา

   



๕๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ดูงานโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 

  ๑๓. จัดกิจกรรมบมเพาะตนกลาทําดีเผยแพรหลักธรรม ผานสื่อแอนิเมช่ัน

เมืองนิรมิตแหงจิตตนคร สูสถานศึกษา ระหวางวันท่ี ๑ – ๒๕ กันยายน 

๒๕๕๙ จํานวน ๑๙ ครั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี   ตั้งตรงจิตพาณิชยการ 

โรงเรียนศรีอุลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม หัวหมาก โรงเรียนวัดหัว

ลําโพง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยวัด

จักรวรรดิ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนวัดปทุม

วนารามในพระราชูปถัมปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

โรงเรียนวัดสังเวชบางลําพู โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนวัดทองสุทธาราม 

โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน โรงเรียนวัดรวก โรงเรียนวัด 

อัมพวัน 

   

  ๑๔. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย         

การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม และชมผลิตภัณฑทางวัฒนธรรมของชุมชน          

ณ วัดละไม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน 

๒๕๕๙ 

   

  ๑๕. ดําเนินโครงการศูนยเรียนรูและพัฒนาหนังสือไทย เมื่อวันท่ี ๔ กันยายน 

๒๕๕๙ ณ หองออดิทอเรียม หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน มีเด็กและเยาวชน     

เขารวมกิจกรรม จํานวน ๓๕ คน 

   

  ๑๖. มอบโลยกยองชุมชนคุณธรรมตนแบบ ณ วัดพุทธเกษม อําเภอนํ้าพอง 

จังหวัดขอนแกน 

   

  ๑๗. จัดทํารางยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ.๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔ ซึ่งรางยุทธศาสตรดังกลาวไดผานความเห็นชอบในหลักการ               

   



๕๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

จากคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ เรียบรอยแลว 

ท้ังน้ีไดจัดประชุมรับฟงความเห็นรางยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สรางสรรค พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

ณ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปน

ประธานการประชุม ผูเขารวมการประชุมประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของตางๆ จํานวน ๔๐ คน 

 

  18. กิจกรรมเครือขายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดย

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มหาวีรวงศ ดําเนินการจัดกิจกรรมเครือขายมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมโครงการอบรมยุวชนพิพิธภัณฑ ในวันท่ี ๑๕ - ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มหาวีรวงศ มีนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาจากสถานศึกษาตางๆ ในเขตอําเภอเมืองนครราชสีมา ๘ แหง รวม 

๖๔ คน เขารวมกิจกรรมและนองๆ จากชมรม ยุวชนมัคคุเทศกพิพิธภัณฑ 

จํานวน ๑๒ คน รวมกิจกรรมทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหกับผูเขาอบรม              

   

  19. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนางานเรขศิลป สนามประลองยุทธกราฟก

ดีไซนระดับอุดมศึกษา เฟนหาสุดยอดเยาวชนท่ีมีความสามารถดานงาน 

เรขศิลป ซึ่งกิจกรรมประกอบดวย 

     1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ถายทอดองคความรู เทคนิควิธีการ ดานงาน

เรขศิลป  ระหวางวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 – 28 มกราคม 2560  

ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญ อาทิ นายไพโรจน     

ธีระประภา นักออกแบบอิสระดานงานออกแบบกราฟกดีไซน ศิลปนศิลปาธร 

สาขาเรขศิลป ประจําป 2557 

   



๖๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

     2 . การลงพ้ืนท่ีชุมชนทางวัฒนธรรม 10 ชุมชน ระหวางวันท่ี 20 

พฤศจิกายน – ถึงวันท่ี 29 มกราคม 2560 ดังน้ี 

- ชุมชนหมูบานทํากลอง จังหวัดอางทอง  

- ชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก 

- ชุมชนโฮมสเตยเชิงอนุรักษบานถํ้าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 

- ชุมชนบานตนตาล จังหวัดสระบุรี 

- ชุมชนบางหลวง จังหวัดนครปฐม 

- ชุมชนบานดอน จังหวัดระยอง 

- ชุมชนอนุรักษวัฒนธรรมไทยรามัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

- ชุมชนพระบาทหวยตม จังหวัดลําพูน 

- ชุมชนบานจอมแขวน จังหวัดกําแพงเพชร 

- ชุมชนบอหินฟารมสเตย จังหวัดตรัง 

        ท้ังน้ี การลงพ้ืนท่ีชุมชนในแตละครั้ง จะดําเนินการการแขงขันการ

ออกแบบกราฟกดีไซน ผลิตภัณฑในชุมชน เพ่ือเปนการตอยอดสินคาและ

บริการ เพ่ิมมูลคา และสรางรายไดใหเกิดแกคนในชุมชนโดยใชมิติของงาน 

เรขศิลป 

  20. การอบรมเชิงปฏิบัติการละครรวมสมัยแกเยาวชน มีวัตถุประสงคเพ่ือให

เยาวชนไดพัฒนาทักษะดานศิลปะการละคร ท้ังเรื่ององคประกอบของละคร

เวที การเขียนบทละคร การแสดงข้ันพ้ืนฐาน การสรางสรรคละครเวทีจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญในวิชาชีพและศิลปนศิลปาธร และยังเปนการสราง

แรงบันดาลใจ สนับสนุนใหเยาวชนมีโอกาสแสดงผลงานศิลปะการละคร  

นอกจากน้ียังเปนการสรางความเขมแข็ง สงเสริมเครือขายศิลปน และผูสนใจ

   



๖๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ในสาขาศิลปะการแสดงใหกวางขวางและมีความตอเน่ือง จัดข้ึนระหวางวันท่ี 

19 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2559 ณ หอศิลปรวมสมัยราชดําเนิน โดย

วิทยากรผูเช่ียวชาญทางดานศิลปะการละครรวมสมัย อาทิ พิเชษฐ กลั่นช่ืน 

ศิลปนศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจําป 2549 นิกร แซตั้ง ศิลปนศิลปา

ธร สาขาศิลปะการแสดง ประจําป 2553 ดําเกิง ฐิตะปยะศักดิ์ ผูเช่ียวชาญ

ดานการเขียนบทละครเวที อรรถพล  ปานดี และ กรณิภา ดวงมุสิทธ์ิ 

ผูเช่ียวชาญดานการเขียนบทละครซิทคอม พันพัสสา ธูปเทียน ครูสอนการ

แสดงข้ันพ้ืนฐาน เปนตน กิจกรรมประกอบดวย 

- องคประกอบละคร 

- การออกแบบแสงในละครเวที 

- การออกแบบเสียงในละครเวที 

- เทคนิคการเขียนบทละครซิทคอม 

- เทคนิคการเขียนบทละครเวที 

- การแสดงข้ันพ้ืนฐาน 

- การสรางสรรคละครเวที 

- การบรรยายเรื่อง “รวมสมัยไทย...ไมใช Contemporary”  

และปดทายดวยการแสดงผลงานของผูเขารวมโครงการฯ ในการน้ีมีผูสนใจเขา

รวมกิจกรรม จํานวน 100 คน 

  ความสอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

   



๖๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนกลไกหลกัในการ

ขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการสงเสริม SME & 

START UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

การสงเสริมการทองเท่ียว & MICE การศึกษาพ้ืนฐาน และการพัฒนาความรู

และสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

นโยบาย ๕ -     

นโยบาย ๖ การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๖.๖ ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติ

เขามาเท่ียวในประเทศไทยฯ 

๑. จัดพ้ืนท่ี นิทรรศการเพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียวในประเทศ

ไทย 

- จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคเชิงวัฒนธรรม (การออกแบบผาไทย) 

เปนการสนับสนุนการนําผาไทยมาออกแบบและสามารถนําเสนอในเวที ระดับ

โลก ณ  ช้ัน ๑๖  อาคารศรีจุลทรัพยถนนพระราม ๑ 

- จัดงาน”ลานนา เอ็กซโป ๒๐๑๕ เสนหลานนา ใหคุณคาไมรูจบ” ตลาด

สินคาและบริการท่ีมีเอกลักษณความเปนลานนา และมีความโดดเดน กระตุน

เศรษฐกิจและการทองเท่ียว ณ จังหวัดเชียงใหม 

- เทศกาลชิมชาวาวี – รสดีกาแฟดอยชาง กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนอนุรักษวัฒนธรรมการดื่มชากาแฟ และ

วัฒนธรรมการดํารงชีพของชนเผา ๘ ชาติพันธุ ณ ลานวัฒนธรรมบานวาวี 

   

 

 



๖๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

  ๒. โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเวลากลางคืน (Night Tour) เปนการบูรณา

การการทองเท่ียวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในชวงเวลากลางคืน (Night 

tour) และดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามารวมกิจกรรม ASEAN Cuisine & ไนท 

มิวเซียม (Night Museum) “ยลวังหนายามเย็น” กิจกรรมประกอบดวย    

การบรรยาย นําชม ๒ รอบ (ภาษาไทย) ชมวีดิทัศน เรื่องพระราชวังบวร 

สถานมงคล (วังหนา) ณ หองดํารงราชานุภาพ นําชมพระท่ีน่ังศิวโมกขพิมาน 

สักการะพระพุทธสิหิงค ณ พระท่ีน่ังพุทไธสวรรย พระตําหนักแดง และโรงราช

รถหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร จัดกิจกรรมในป ๒๕๕๘ แลว ๖ 

ครั้ง 

   

 

 

  ๓. โครงการพัฒนาแหลงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียว       

ป ๒๕๕๙ เพ่ือคัดเลือก สงเสริม สนับสนุนชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตและมรดกภูมิ

ปญญาท่ีเปนเอกลักษณ กิจกรรมประกอบดวย การจัดประชุมเพ่ือจัดทําเกณฑ

การคัดเลือกชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ป ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ แหง และ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในเดือน

กันยายน ๒๕๕๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงาน โครงการฯ 

ระหวางวันท่ี ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด จอมเทียน พาเลซ 

พัทยา 

  ๔,๘๐๐,๐๐๐.- 

  ๔. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียว 

จํานวน ๔ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

  ๕๐๐,๐๐๐.- 

  ๕. เผยแพรศิลปวัฒนธรรมในงานสุโขทัยมาราธอน ๒๕๕๙ ณ อุทยาน

ประวัติศาสตรสุโขทัย เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒน

   



๖๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ศิลป นําคณะนักเรียน ดําเนินการจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป ในกิจกรรม

การแสดงตอนรับ นักกีฬาจากท่ัวประเทศและท่ัวโลก กวา ๕,๒๐๐ คน         

สูดินแดนรุงอรุณแหงความสุข ในการแขงขัน “ยูนิค รันน่ิง สุโขทัย มาราธอน 

๒๐๑๖” รวมพลนักว่ิงเพ่ือมรดกโลก 

  ๖. กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงขาวเทศกาล “กรุงเทพฯ : เมืองอาหาร

อรอย” ณ หอประชุมเล็ก  ศูนย วัฒนธรรมแห งประเทศไทย โดยมี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจนพจนรัตน) เปนประธาน 

ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ผูทรงคุณวุฒิดานอาหาร ผูแทนจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของและสื่อมวลชนเขารวมงานจํานวนมาก ท้ังน้ี กิจกรรม

ดังกลาวจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒ – ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนยการคาสยาม

พารากอน กรุงเทพฯ เพ่ือเผยแพร มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมดานอาหาร

ไทยใหคนไทยไดรูจัก 

   

  ๗. กระทรวงวัฒนธรรมจัดเทศกาล “กรุงเทพฯ : เมืองอาหารอรอย” ระหวาง

วันท่ี ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพ่ือ

เผยแพรมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ดานอาหารไทยใหคนไทยไดรูจัก โดยมี

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เปนประธานในพิธีเปด 

เพ่ือเผยแพรมรดกภูมิปญาทางวัฒนธรรมดานอาหารไทย ใหคนไทยได

ตระหนักและรวมกันอนุรักษ พรอมเผยแพรในกลุมนักทองเท่ียวท้ังไทยและ

ตางประเทศมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรูความหลากหลาย        

ทางวัฒนธรรมในอาหารนานาชาติและกระตุนเศรษฐกิจ 

   

  ความสอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

   



๖๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนกลไกหลกัในการ

ขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการสงเสริม SME & 

START UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

การสงเสริมการทองเท่ียว & MICE การศึกษาพ้ืนฐาน และการพัฒนาความรู

และสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

 ๖.๑๖ ดานอุตสาหกรรมสงเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับ

ศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 

-    

 ๖.๑๘ สงเสรมิภาคเศรษฐกิจดิจิทัล

และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจทัิล

ใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง 

กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทํา      

แอปพลิเคชัน ท่ีมีช่ือวา Thai Culture Mobile Application ข้ึน เพ่ือ

ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล  เปน

แอปพลิเคชันแผนท่ีแหลงทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมรัศมี ๑๐ 

กิโลเมตร จากตําแหนงผูใชงาน ชวงเริ่มแรกไดพัฒนาขอมูลของกรุงเทพฯให

แสดงผล  ๓ ภาษา ไดแก ภาษาไทย อังกฤษ และ จีน มีระบบสืบคนองค

ความรูเรื่องวิถีถ่ินวิถีไทย วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย

   



๖๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

มรดกโลก ท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยจะทําการสืบคนขอมูลองคความรูจากทุก

หนวยงานภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมกวา ๗๐,๐๐๐ รายการ ซึ่งเปน

ขอมูลเก่ียวกับ แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เชน อุทยานประวัติศาสตร 

ตลาดรอยป แหลงเรียนรู เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศูนยวัฒนธรรม

อาเซียน แหลงผลิตสินคาทางวัฒนธรรม เชน หมูบานกลอง หมูบานจักสาน 

หมูบานผาทอพ้ืนเมือง การแสดงพ้ืนบาน เชน ลิเก หมอลํา โนรา หนังตะลุง 

ง้ิว เทศกาลงานบุญ เชน งานประเพณีชักพระ งานบุญบ้ังไฟ งานเผาเทียนเลน

ไฟ การแสดงศิลปกรรมหัตถกรรม เชน ศูนยการแสดงสินคาหัตถกรรม 

สถาปตยกรรม  

  สอดคลองกับกลไกประชารัฐ  

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน/ประชาสังคม ท้ัง ๓ ภาคสวน 

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการระหวางภาครัฐโดยความรวมมือ

ระหวางกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการยกระดับนวัตกรรม 

การสงเสริมการทองเท่ียว & MICE การศึกษาพ้ืนฐาน และการพัฒนาความรู 

สรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

   

ขอสั่งการ การสงเสริมคานิยมหลักและคานิยมความเปนไทย          

  ๑. จัดการประชุมและการเสวนาทางวิชาการเรื่อง คานิยม ๑๒ ประการ  

๒ ครั้ง 

   

  ๒. ผลิตปายไวนิลและติดตั้งเพ่ือเปนสื่อรณรงคสงเสริมคานิยมความเปนไทย   ๓,๘๐๐,๐๐๐.- 



๖๗ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(ยิ้มไหว สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ) ในทุกจังหวัดรวม ๗๖ จังหวัด  

  ๓. โครงการสงเสริมและเผยแพรคานิยมและความเปนไทย กิจกรรม “ขับข่ีมี

นํ้าใจ สรางวินัย การจราจร” กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

รวมกับ หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ และเอกชนท่ีมีการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับ

การใชรถใชถนน ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง ความเปนไทย 

สรางวินัยจราจร ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางจัดทําหนังสือและสติ๊กเกอร ความเปน

ไทยสรางวินัยจราจร 

  ๒,๖๖๙,๕๙๖.๖๖.- 

  ๔. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธสติ๊กเกอรซีทรูติดกระจกรถของทางราชการใน

สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แบงเปน ราชการบริหารสวนกลาง จํานวน ๖๙ คัน 

และราชการบริหารสวนภูมิภาค จํานวน ๗๖ คัน 

  ๒๖๒,๑๕๐.๕๐.- 

  ๕. จัดทําขอมูลรณรงคปรณรงคความเปนไทย เนนการสรางวัฒนธรรม โดยมี

ชางเจาขุนเปนตัวละครแสดงการยิ้ม ไหว สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ผาน 

Application “Line” (Line Official) ระหวางวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   

  สอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนกลไกหลกัในการ

ขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการสงเสริมการ

   



๖๘ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ทองเท่ียว & MICE และการสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

ขอสั่งการ การสงเสริมการผลิตภาพยนตรเพ่ือสงเสริมภาพลักษณวัฒนธรรมและสงเสริมแหลงทองเท่ียวของประเทศไทย 

  ๑. กระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินการผลิตภาพยนตรสงเสริมและเผยแพร

ภาพลักษณ วัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียวของประเทศไทย  โดยกิจกรรมท่ี

ดําเนินการ ประกอบดวย 

๑) การจัดประกวดภาพยนตรสั้น  

๒) การจัดสรางภาพยนตรสารคดีสงเสริมและเผยแพรภาพลักษณ วัฒนธรรม

และแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย เรื่อง เสนทางรัก (#LOVE EN ROUTE) 

ภาค ๑ (เผยแพรผานสื่อตางๆ ) และภาค ๒ (เผยแพรผานสื่อตางๆ) 

   

  ๒. เขารวมกิจกรรมดานภาพยนตรท้ังในและตางประเทศ ๕ ครั้ง โดยในเดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและ

เผยแพรภาพยนตรไทย ในเทศกาลภาพยนตร เมืองคานส ครั้ ง ท่ี  ๖๙           

ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปผล

การจัดกิจกรรมมีผูสนใจขอนัดเพ่ือเจรจารวมลงทุนรวมท้ังสิ้น ๓๙ การเจรจา  

   

  ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถายภาพวิดีโอพกพาเฉพาะทาง “มหัศจรรย 

สรางสรรค บันทึกฝน ท่ีบานเกิด” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียน เยาวชน ไดมี

โอกาสพัฒนาทักษะความรู เทคนิควิธีการการถายภาพวิดีโอในเชิงอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหลงทองเท่ียวอันเกิดจากมุมมองความคิดของตัว

นักเรียน เยาวชนเอง ดําเนินการระหวางวันท่ี ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙       

ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและครูท่ีปรึกษาเขา

รวมกิจกรรม จํานวน ๑๒๐ คน 

  ๓,๕๐๐,๐๐๐.- 

  ๔. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีฉาย    



๖๙ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

รอบปฐมทัศนภาพยนตรเรื่อง "เทริด” โดยมีผูบริหารและขาราชการในสังกัด

กระทรวงวัฒนธรรมเขารวมงาน เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙               

ณ โรงภาพยนตรสยามภาวลัย ช้ัน ๕ ศูนยการคาสยามพารากอน 

  สอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อน

และปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน ๖ คณะ เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการดึงดูดการลงทุนและ

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ การสงเสริมการทองเท่ียว & MICE 

และการสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

   

ขอสั่งการ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเปนสุข 

  ๑. จัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมหมูบานรักษาศีล ๕ สายใยรักครอบครัว

รวมใจปฏิบัติธรรม รักษาศีล ระยะท่ี ๒ 

- จัดคายปฏิบัติธรรม รุนท่ี ๗ จังหวัดปทุมธานี ในเดือนมกราคม  และเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ มีผูเขารวมกิจกรรม ๑๒๐ คน 

- จัดการประกวดรองเพลงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ อําเภอปางปะหัน    

จ.พระนครศรีอยุธยา ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีผูเขารวมกิจกรรม ๑๒๐ คน 

   



๗๐ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

๒. จัดกิจกรรมการบรรยายเก่ียวกับหมูบานศีล ๕ วิถีไทยวิถีพุทธ ณ จังหวัด

เลย จํานวน ๒ ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

๓. การลงนามขอตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการสรางความ

ปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษา     

ศีล ๕” ณ จังหวัดตาก ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

มีการขับเคลื่อนการดําเนินการ ณ วัดพระพุทธบาทตากผา อ.ปาซาง จ.ลําพูน 

๔. จัดกิจกรรมทําบุญไหวพระ พัฒนาจิตใจดวยศีล ๕ ในเดือนพฤษภาคม 

๒๕๕๙ จํานวน ๒ จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕. จัดอบรมโครงการสงเสริมหมูบานรักษาศีล ๕ “สายใยรักครอบครัว รวมใจ

ปฏิบัติธรรมรักษาศีล รุนท่ี ๙” ณ วัดพิชิตปตยาราม อําเภอธัญบุรี จังหวัด

ปทุมธานี โดยรองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร) 

เปนประธานในพิธีเปด มีนักเรียนเขารับการอบรม จํานวน ๑๒๐ คน 

๖. จัดอบรมโครงการสรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล ๕” เมื่อวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙       

ณ วัดสวางคงคา อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีผูวาราชการจังหวัด

กาฬสินธุ (นายวินัย วิทยานุกูล) เปนประธาน 

๗. จัดงานเปดปายโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ และมอบปายหมูบานรักษาศีล 

๕ แกวัดท่ีเขารวมโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดศรีคูณเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

๘. จัดนิทรรศการในการประชุมติดตามผลการดําเนินงานโครงการสรางความ

ปรองดองสมานฉันท  โดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบานศีล ๕” 

(ระยะท่ี ๓) เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคํา 



๗๑ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

(พระอารามหลวง) จังหวัดพะเยา 

๙. ดําเนินการเปดโครงการหมูบานรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเปนสุข และมอบ

ปายหมูบานรักษาศีล ๕ ใหแกหมูบานท่ีเขารวมโครงการฯ ณ วัดศรีกลม

ประชาสามัคคี อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน 

๒๕๕๙ 

๑๐. เปดโครงการ “รักษวัด รักษศีล ๕ ปวงประชาเปนสุข” ณ ศาลาการ

เปรยีญ วัดเขียนเขต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีผูวาราชการจังหวัด

ปทุมธานี (นายสุรชัย ขันอาสา) เปนประธานในพิธี 

  สอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนกลไกหลกัในการ

ขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพ้ืนฐาน และ

การพัฒนาความรู และการสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

   

ขอสั่งการ ใหทุกสวนราชการเรงดําเนินการท่ีมีประโยชนตอประชาชนอยางท่ัวถึงใหเกิดเปนรูปธรรมโดยเร็ว เพ่ือมอบใหเปนของขวัญปใหมแกประชาชน 

  ป พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมมอบของขวัญปใหมใหกับประชาชนภายใต

ช่ือ “ของขวัญปใหมจากรัฐบาลไทย นําความเปนไทยสูใจประชาชน” โดยมี

   



๗๒ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

การจัดกิจกรรม จํานวน ๘ โครงการ เพ่ือเปนของขวัญใหกับประชาชนในชวง

เทศกาลปใหม ไดแก กิจกรรมไหวพระ ๙ วัด (วัดประจํารัชกาล) กิจกรรมสวด

มนตขามป สงทายปเกา วิถีไทย – ตอนรับปใหมวิถีพุทธ กิจกรรมเท่ียวไทย 

ประทับใจ ชุมชนคุณธรรม กิจกรรมกิจกรรมไหวพระวังหนาพระปฏิมาแหง

แผนดิน กิจกรรมเปดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมใหเขาชมฟรี กิจกรรมจัดแสดง

พ้ืนบานนําความเปนไทยสูใจประชาชน กิจกรรมรณรงคใชสินคาไทย  

สงความสุขแบบไทย เปนของขวัญปใหม และการอวยพรปใหมผานระบบ 

Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเปนไทยสูใจประชาชน 

  สอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนกลไกหลกัในการ

ขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพ้ืนฐาน และ

การพัฒนาความรู และการสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

   

ขอสั่งการ ใหกระทรวงวัฒนธรรมจัดทําหนังสือเผยแพรขอมูลเก่ียวกับประเทศไทยสําหรับชาวตางประเทศในดานตางๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมไทย 

  ๑. จัดทําหนังสือประวัตศิาสตรชาติไทย โดยจัดพิมพ ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๕,๐๐๐ 

เลม ปจจุบันอยูระหวางการแปลเปนภาษาอังกฤษ 

   



๗๓ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

  ๒. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตรไทย : รากเหงาท่ีคนไทย ควร

รู” เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแหงชาติ กรุงเทพฯ โดยมี 

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา) เปนประธานพิธีเปดไดรับ

เกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย ดร. วิษณุ เครืองาม ปาฐกถา

พิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย ในประวัติศาสตรไทย โดยมีการ

ถายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย นอกจากน้ี มีการวิพากษ

หนังสือ“ประวัติศาสตรชาติไทย” โดย พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย เกษมศรี 

ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ชําระประวัติศาสตรไทย และการบรรยายใน

หัวขอท่ีนาสนใจตางๆ อาทิ ความสําคัญของประวัติศาสตรตอสังคมไทย 

ประวัติศาสตรไทย : ยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง พรอมท้ังเปดโอกาสให

ผูเขารวมการสัมมนาอภิปรายและซักถามในประเด็นตางๆ 

   

  สอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนกลไกหลกัในการ

ขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

   

ขอสั่งการ การรณรงคความเปนไทย 

  ๑. จัดกิจกรรมรณรงคความเปนไทย เมื่อวันอังคารท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘     

ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม รวมกับเครือขายทางวัฒนธรรม 

อาทิ สายการบิน ธนาคาร สถานศึกษา และศิลปนนักแสดง จัดกิจกรรม

   



๗๔ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

สงเสริมความเปนไทย ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี เพ่ือเสริมสรางความเปนไทยสูประชาชน ประเทศสมาชิก

อาเซียน และประเทศท่ัวโลกกิจกรรมประกอบดวย การแสดงสาธิตมารยาท

ไทย จากนักศึกษาท่ีได รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย

ระดับประเทศ ของวิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง การจัดแสดงอาหารไทย การจัด

แสดงสินคาทางวัฒนธรรม และการแสดงมวยไทย ชุดการแสดงมวยไชยา มา

เผยแพรแกประชาชนในชาติ ซึ่งมีนโยบายการดําเนินการแบงเปน ๓ ระดับ 

ไดแก วิถีถ่ิน วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดก

โลก 

  ๒. จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ๑ ครั้ง    

  ๓. จัดทําขอมูลปรณรงคความเปนไทย เนนการสรางวัฒนธรรมโดยมีชางเจา

ขุนเปนตัวละครแสดงการ ยิ้ม ไหว สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ผาน Application 

Line ในชวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   

  ๔. จัดโครงการรณรงคดานมารยาทและวัฒนธรรม โดยผลิตสื่อโทรทัศน 

จํานวน ๒ ชุด คือ ๑) ชุดการรณรงคสงเสริมคานิยมความเปนไทย ยิ้ม ไหว 

สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ จํานวน ๑๒ ตอน ๒) ชุดการรณรงคดานวินัยนํ้าใจ

จราจร มารยาทการขับข่ี จํานวน ๓ ตอน พรอมท้ังจัดทําบทเพลง “ไทยเรามา

ติดอันดับกันเถอะ” โดยเปนการปลูกจิตสํานึกความมีนํ้าใจและมารยาทบน

ทองถนน ท้ังน้ีไดเผยแพรผลงานลงในสื่อออนไลน และเผยแพรไปยัง

สถานศึกษาตางๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของอีกดวย 

   

  ๕. กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดนโยบายใหบุคลากร แตงกายดวยผาไทยในทุก

วันพฤหัสบดี ตามแนวทางของรัฐบาลเพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

   



๗๕ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ไทย 

  ๖. รณรงคดานมารยาทและวัฒนธรรมภายใตแนวคิดคานิยมความเปนไทย ยิ้ม 

ไหว สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และรณรงคดานวินัย นํ้าใจจราจร เพ่ือผลักดัน

การรณรงคความเปนไทยใหเกิดเปนรูปธรรมตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย

ไดดําเนินการผลิตสื่อโทรทัศน กลุมเปาหมายประกอบดวย เด็กอนุบาลและ

ประถมศึกษา นิสิตนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จํานวน ๒ ชุด ไดแก ชุดการ

รณรงคสงเสริมคานิยมความเปนไทย ยิ้ม ไหว สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ จํานวน 

๑๒ ตอน ชุดการณรงคดานวินัยนํ้าใจจราจรมารยาทการขับข่ี จํานวน ๓ ตอน 

   

  สอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนกลไกหลกัในการ

ขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพ้ืนฐาน และ

การพัฒนาความรู รวมถึงการสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

   

ขอสั่งการ โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม     

  กระทรวงวัฒนธรรม เปนเจาภาพในการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในเดือน

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ภายใตช่ืองาน “ตลาดวัฒนธรรม : ทุนวัฒนธรรมสรางชาติ 

   



๗๖ 

 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ขอสั่งการ 

ผลการดําเนินงาน/ 

การใชกลไกประชารัฐ 
ปญหา/ขอขัดของ ขอเสนอแนะ 

ผลการเบิกจาย

งบประมาณ 

ตลาดวัฒนธรรมสรางสุข” โดยแบงเปน ๔ กิจกรรม สัปดาหแรก ๑-๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๙ กําหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดมั่งมี  สัปดาหท่ีสอง  

๘-๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ กําหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดสรางรัก สัปดาห

ท่ีสาม ๑๕-๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ กําหนดจัดงานในแนวคิดตลาดสรางสุข       

มีการนําศิลปนแหงชาติมารวมกิจกรรม สัปดาหสุดทาย ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ 

๒๕๕๙ กําหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดสรางบุญ นอกจากน้ียังมีการ

แสดงผลงานทางวัฒนธรรมและการจําหนายสินคาทางวัฒนธรรมซึ่งตัวสินคา

มาจากงานรากวัฒนธรรม รวมถึงจัดการแสดงผานเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม 

ทุกวัน 

  สอดคลองกับกลไกประชารัฐ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ประชาสังคมท้ัง ๓ ภาคสวน  

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

ระดับท่ี ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเปนกลไกหลกัในการ

ขับเคลื่อน 

ระดับท่ี ๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค

ประชาชน/ประชาสังคม 

ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพ้ืนฐาน และ

การพัฒนาความรู รวมถึงการสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

   

 

 



๗๗ 

 

หมายเหตุ :  ๑. ขอมูลเริ่มตั้งแตวันท่ีนายกรัฐมนตรแีถลงนโยบายตอสภานิตบัิญญตัิแหงชาติ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) โดยใหกระทรวงจัดทําขอมูลภาพรวม มิใชขอมูลในภารกิจของหนวยงานระดับ

กรม ยกเวนสํานักนายกรัฐมนตร ี

 ๒. จัดทําเปน Microsoft Word ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๔ 

 ๓. เผยแพรลงเว็บไซตกระทรวง โดยใหกําหนดช่ือพ้ืนท่ีหนาเว็บไซตวา “รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล” 

  และกําหนดช่ือหัวขอยอยภายใตพ้ืนท่ีดังกลาววา “รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี” 

 ๔. ในชองการดําเนินงานหากมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยใชกลไกประชารัฐใหใสรายละเอียดและความกาวหนาในการใชกลไกประชารัฐดวย 


